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Mijn moeder heeft me vandaag een stofbeurt gege-
ven, ze meende dat ik een meubel was. Misschien een 
ladekast of een oud fornuis. Ze ging met een helgeel 
doekje over de knopen in mijn hemd, naar mijn hals 
toe, wimpelde ermee rond mijn oren, stofte mijn kin 
af. Toen gaf ze een teken dat ik mijn mond moest ope-
nen– en propte daar de stoflap in en vergat ons.

Uit: Gestameld liedboek van Erwin Mortier
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Spelende zomer
Klimtuig op. ‘Hou je me vast?’ Glijbaan af. ‘Niet helpen, ik 
kan dat alleen.’ Schommelen. ‘Kom je duwen Katrien?’ Op 
de wipplank. ‘Zet je me erop?’ Springen in het zand en 
spelen met water. Maxim en Elias van vier en twee komen 
een weekendje logeren. Een bezoek aan de speeltuin 
hoort erbij. Ondanks de hete temperaturen dragen 
de volwassenen hun mondmasker terwijl ze duwen 
en trekken aan speeltuigen om de kleintjes te laten 
zwieren en draaien. Dat mondmasker is ongemakkelijk 
en warm maar niemand mort. De kinderen verdienen 
het speelplezier, na een voorjaar zonder school, zonder 
vriendjes en zonder speeltuinen en -pleintjes. 

Wanneer ik dit schrijf is de zomer halfweg. Corona 
beleeft een tweede piek. Tot nu toe valt het aantal 
geannuleerde zomerkampen en speelpleinen mee. Een 
dikke pluim voor alle jongeren en vrijwilligers die met 
mondmasker en ontsmettingsmiddelen de kinderen 
een onvergetelijke zomer bezorgen. Ze moesten hals 
over kop een nieuw zomerprogramma uitwerken omdat 
bubbels niet te groot mochten zijn en omdat ze voor de 
buitenlandreizen een alternatief moesten vinden. Een 
dankjewel om er voor te zorgen dat die jonge gastjes 
daar geen hinder van ondervinden.

Met zijn basketschoenen aan en een veel te grote 
basketbal stapt Maxim de sporthal binnen. Hij 
glundert. Het voorjaar zonder vriendjes is vergeten, zijn 
zomerkampje begint. ‘Zie ik er niet cool uit met mijn 
nieuwe T-shirt,’ vraagt hij.

Katrien
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Heeft mijn vader 
dementie?
Tekst Marijn Loozen // Illustratie Shutterstock
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Beste Martine, 
Het is knap dat je de situatie goed opvolgt en 
je tijdig laat informeren. Het zijn vervelende 
voorvallen. Wist je dat de helft van de men-
sen boven de vijftig lijdt aan vergeetachtig-
heid? En deze mensen lijden niet allemaal 
aan dementie. De vergeetachtigheid kan ook 
een gevolg zijn van angst en depressie. Bij 
een gewone vergeetachtigheid gaat het voor-
al over het vergeten van details. Wanneer je 
merkt dat je vader niet meer weet dat je gis-
teren op bezoek bent geweest, dan is dit eer-
der een abnormaal vergeten. In de praktijk is 
het echter niet altijd gemakkelijk om aan te 
duiden wanneer het gaat om ouderdomsver-
geetachtigheid en wanneer niet. 
Ouderdomsvergeetachtigheid is lastig, maar 
maakt iemand niet hulpbehoevend. Dementie 
wel. Dementie is bovendien meer dan alleen 
vergeten. Het tast ook het spreken, de con-
centratie, het uitvoeren van activiteiten en 
het organisatietalent aan. 

Sommige mensen krijgen al vooraleer je 
daadwerkelijk kan spreken van dementie, 
bepaalde symptomen. Kan je vader niet op 
een woord komen of is hij een naam verge-
ten? Merk je dat zijn kortetermijngeheugen 
achteruit gaat? Zijn de handelingen die hij 
normaal gesproken automatisch doet, nu wat 
moeilijker? Dan spreken we van apraxie. Dat 
kan ook problemen geven bij het plannen 
van de volgorde van handelingen. Iemand 
weet bijvoorbeeld niet meer dat een sleutel 
in het slot moet. Of je gooit het suikerklontje 
met het papiertje erom in de koffie. Nog een 
typisch symptoom: niet meer weten waar je 
de dingen gelegd hebt, terwijl ze op hun nor-
male plek liggen. Kan je vader nog dingen 
plannen of organiseren? Of merk je integen-
deel dat hij minder initiatieven neemt? 
Vertoont je vader tekenen van depressie of 
heeft hij minder interesses? Verwateren zijn 
sociale contacten? 

Beste OKRA,
Uren hebben we vorige week gezocht naar de 
huissleutels van mijn vader. Het is misschien 
maar een klein voorbeeld maar we merken de 
laatste tijd dat mijn vader vergeetachtiger is 
geworden. Ik maak me er eerlijk gezegd wat 
zorgen over. Krijgt hij nu dementie? Ik ben 
enige dochter en mijn vader van 80 woont 
alleen. Ik weet niet wat op me afkomt en hoe 
ik hem goed kan bijstaan. 

Groeten,

Martine

OKRA-MAGAZINE SEPTEMBER 2020
VRAAG HET AAN OKRA
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Elke maand tracht de redactie hier een vraag van een lezer 
over consumentenaangelegenheden te beantwoorden. Deze 
maand heeft Martine een vraag. 

Heb jij ook een vraag die je in deze rubriek beantwoord wil 
zien? Mail dan je vraag naar vraaghetaanokra@okra.be. 

VRAAG HET AAN OKRA

OOK OP RADIO BNL

ELKE DONDERDAG OM 11 UUR

Marijn

Veel vragen maar deze symptomen treffen 
vooral mensen met dementie die begint met 
geheugenstoornissen zoals de ziekte van 
Alzheimer. De ziekte van Pick (frontotemporale 
dementie) bijvoorbeeld, is hier een uitzondering 
op. De ziekte van Pick begint vooral met 
gedragsveranderingen, veranderingen in je per-
soonlijkheid.

Als mantelzorger voor je vader 
kan je heel veel betekenen.  

Om de zorg vol te houden, schakel 
je het best tijdig hulp in.

Een vroege diagnose is heel belangrijk. Op die 
manier kan je een aangepaste behandeling en 
begeleiding opstarten. Contacteer daarom een 
arts wanneer je bij bovenstaande vragen vaak 
‘ja’ hebt geantwoord. Je kan ook terecht in 
gespecialiseerde geheugenklinieken of diagnos-
tische centra, waar diverse specialisten op het 
gebied van dementie samenwerken. Alleszins 
kan je je via je huisarts verder informeren. Een 
verwijzing gebeurt immers het best via de huis-
arts.

De dienst Maatschappelijk Werk van de 
Christelijke Mutualiteit (CM) helpt je op weg 
naar de juiste diensten. 

We wensen je goede moed en veel sterkte!

 

Meer info bij:

• Vlaams expertisecentrum dementie
 03 609 56 14 
 www.dementie.be

• OKRA-ZORGRECHT
 02 246 57 72
 zorgrecht@okra.be
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Onze zorg voor jou stopt nooit

“Huishoudelijk werk 
is er altijd. Sabrina 
gelukkig ook!”

Viënna

Familiehulp
dienstencheques

Wat er ook gebeurt, jouw huishoudelijke 
ondersteuning is onze prioriteit! 

Ontdek ook onze andere diensten op  
www.familiehulp.be



“Gelukkig 
zij die kunnen 
piekeren”

Bart verkuil

Piekeren, we doen het allemaal weleens. En soms laten we er zelfs onze slaap voor. Waar komen die 
piekergedachten toch vandaan, hoe kunnen ze ons zo in beslag nemen en zijn er ook voordelen aan dat gepieker? 
Deze vragen hielden psycholoog Bart Verkuil dermate bezig dat hij er onderzoek naar begon te doen. De uitkomst 
van zijn onderzoek is alweer bron van gepieker, want vreemd genoeg:  gepieker blijkt best nuttig. Hoe dat komt 
daar breken we ons hoofd niet over, dat vragen we gewoon meteen aan deze piekerprofessor.

Tekst Tine Vandecasteele // Foto Ruud Pos
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We spreken over piekeren 
als het gaat om een aan-
eenschakeling van nega-
tieve gedachten. Het gaat 

dus niet om één enkele gedachte, 
maar om een keten van gedachten. Je 
blijft als het ware in cirkeltjes draai-
en, en de piekergedachten blijven zich 
maar opdringen. Typische pieker-
gedachten beginnen vaak met ‘wat 
als?’ en dan een onheilspellend sce-
nario. Het ene rampscenario leidt 
daarna quasi automatisch tot het 
andere.”

Zijn we dan niet gewoon hard aan 
het nadenken of aan het twijfelen?
“Nadenken en twijfelen kunnen ook 
gaan over zaken die je persoonlijk 
niet zo veel raken. Terwijl het bij pie-
keren altijd om negatieve gedachten 
gaat over zaken waar je je erg betrok-
ken bij voelt. Denk bijvoorbeeld aan: 
‘Wat als mijn partner ziek wordt’, ‘Wat 
als mijn kleinkind een verkeersonge-
val meemaakt’, ‘Wat als ik mijn reke-
ningen niet meer kan betalen’. Net dat 
persoonlijke maakt het een stuk lasti-
ger om daar de rem op te zetten.”

Klinkt herkenbaar. Waarom doen 
we het zo vaak?
“Dat hebben we aan onze menselijke 
evolutie te danken. Dankzij die evolu-
tie beschikken we over een stress-
systeem dat ons in staat stelt om te 
vechten of vluchten bij gevaar. 
Bovendien hebben de voorouders die 
goed in staat waren om na te denken 
over de toekomst - om problemen op 
te lossen - een hogere kans gehad om 
te overleven en hun genen door te 
geven. Daardoor zijn wij nu in staat 
om na te denken over allerlei mogelij-
ke, toekomstige gevaren. Het lastige 
is wel dat je nooit zeker weet wat er 
in de toekomst staat te gebeuren, en 
dat de mens daardoor ook snel in 
allerlei onrealistische rampscenario’s 
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“ kan vervallen. Een deel van de men-
sen is hier extra gevoelig voor, die zijn 
altijd wat meer op hun hoede. Maar in 
principe heeft ieder mens een soort 
waarschuwingssysteem in het hoofd 
dat melding kan maken bij gevaar.”

Dus het heeft ook voordelen?
“Ja, je ziet dat mensen die op een 
milde, gezonde manier piekeren, beter 
in staat zijn om gezond gedrag te ver-
tonen of dat te ontwikkelen. Denk 
maar aan zonnebrandcrème gebrui-
ken of stoppen met roken. Daarnaast 
weten we dat mensen die piekeren in 
afwachting van een uitslag in het zie-
kenhuis, minder heftig reageren als 
het ook daadwerkelijk slecht nieuws 

blijkt te zijn. Want ze hebben zich al 
mentaal kunnen voorbereiden. Als je 
maanden aan het piekeren bent en je 
daar slecht over voelt, gaat het overi-
gens wel ten koste van je gezondheid. 
Maar in principe maakt het je dus 
weerbaarder.”

En als piekeraar merk je zorgen bij 
een ander ook sneller op?
“Klopt, onderzoek met mensen die 
chronisch piekeren laat zien dat zij 
vooral goed zijn in het opmerken van 
negatieve emoties bij anderen. Dat kan 
verschillende oorzaken hebben. Als je 
zelf in een slechte bui bent, zal je ook 
sneller negatieve informatie uit je 

omgeving oppikken. Maar het is ook 
mogelijk dat chronische piekeraars in 
hun jeugd geleerd hebben om extra 
alert te zijn op de zorgen bij anderen. 
Bij veel piekeraars zien we dat ze op 
jonge leeftijd al een zorgfunctie in het 
gezin hadden, bijvoorbeeld omdat een 
ouder ziek of afwezig was.”

Piekeren we nu meer dan vroeger?
“Neen, we piekeren gewoon anders. 
Honderd jaar geleden lagen de mensen 
bijvoorbeeld wakker omdat ze vreesden 
een chronisch vermoeid fietsgezicht te 
ontwikkelen als ze iets te stevig door-
trapten op het nieuwe vervoersmiddel. 
Vandaag begrijpen we de wereld al veel 
beter en is onze omgeving veel voor-
spelbaarder geworden, maar we zijn er 
niet minder om gaan piekeren. Piekeren 
is iets van alle tijden en alle culturen.”

Het is geen recent Westers 
verschijnsel?
“Neen hoor, zo draait een van de oud-
ste overgeleverde literaire werken het 
Gilgamesj-epos uit 2100 voor Christus 
om de gelijknamige held, koning 
Gilgamesj, die na het overlijden van 
een vriend een grote angst voor de 
dood ontwikkelt. Zijn gepieker om de 
dood drijft hem op zoek te gaan naar 
eeuwig leven. En ook de Romeinse 
filosoof Seneca gaf in het jaar 64 al 
piekeradvies en schreef in een brief: 
‘Er is niets zo ellendig en zinloos als 
op voorhand tegenslagen tegemoet-
zien. Wat een gekte is het om het 
kwaad te verwachten, voordat het er 
daadwerkelijk is.”

Verbetert het met ouder worden?
“Ik kan je geruststellen: uit onderzoek 
blijkt inderdaad dat ongeveer de helft 
van de ouderen merkt dat ze bij het 
ouder worden minder zijn gaan pieke-
ren. Dit heeft deels te maken met ver-
anderingen in levensomstandigheden. 
Ouderen hoeven zich minder zorgen te >>

Bij veel piekeraars zien 
we dat ze op jonge 

leeftijd al een 
zorgfunctie in het gezin 

hadden, bijvoorbeeld 
omdat een ouder ziek of 

afwezig was.
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Het boek ‘De gelukkige 
piekeraar’, van Bart Verkuil
uitgeverij Anthos. 18,99 euro. 
> OKRA schenkt 3 exemplaren 
weg: zie pagina 62

maken over werk en ze 
hebben, als de kinde-
ren de deur uit zijn, minder 
verantwoordelijkheden in 
het gezinsleven. Wel liggen 
dan eenzaamheid, verlies 
van partner, vrienden en 
werk, evenals geheugen- 
en gezondheidsproble-
men op de loer.”

Piekeren we minder 
omdat we ouder en 
wijzer geworden zijn?
“Je bedoelt dat ouderen beter in staat 
zouden zijn om dagelijkse zorgen te 
relativeren, en dat ze de onzekerhe-
den van het bestaan beter kunnen 
verdragen?”

Inderdaad.
“Dat klinkt plausibel, en het zou een 
mooie verklaring kunnen zijn. Maar het 
zou evengoed kunnen dat chronische 
piekeraars door hun stress eerder 
overlijden waardoor het lijkt alsof 
ouderen minder piekeren. Ook zou het 
kunnen liggen aan de verschillen tus-
sen generaties en niet zozeer aan het 
ouder worden zelf. Wie de Tweede 
Wereldoorlog heeft meegemaakt, 
heeft vandaag misschien minder aan-
leiding om te beginnen piekeren in 
vergelijking met ‘jongere’ ouderen.”

Merkt u ook verschillen op tussen 
mannen en vrouwen?
“Zeker, alhoewel zowel mannen als 
vrouwen kunnen piekeren, zien we dat 
vrouwen vaker worstelen met pieker-
gedachten. Dat kan te maken hebben 
met aanleg, hormonen maar ook met 
een meer sekse-stereotype opvoeding 
waarin vrouwen wat beschermder 
worden opgevoed. Daardoor kan de 
angst blijven bestaan dat de buiten-
wereld bedreigend is en kunnen pie-
kergedachten en angsten zich makke-
lijker ontwikkelen.”

Heeft u een tip om wat minder vaak 
te piekeren?
“Zeker! Piekergedachten hebben we 
vaak onbewust. Het is een stille 
gewoonte geworden. Als je anders wil 
omgaan met je gepieker, houd dan eens 
– gedurende een of twee weken – 
dagelijks bij hoe vaak je aan het pieke-
ren bent. Door deze oefening word je 
beter in het herkennen en afstand 
nemen van piekergedachten. Uit ons 
onderzoek bleek dat door het registre-
ren van zo’n gedachten het gepieker 
afneemt.” 

Bent u er intussen zelf in geslaagd 
minder te piekeren?
“Ik heb door mijn onderzoek vooral 
geleerd dat piekeren iets heel mense-
lijks is, en dat ik als ik aan het pieke-
ren ben, dat ik dat dan ook maar even 
moet verdragen en accepteren. Het is 
niet fijn om te piekeren, maar net als 
gevoelens van schaamte en verdriet 
niet altijd te vermijden.” 

Uw onderzoek bundelde u in een 
boek met als titel De gelukkig pieke-
raar, hoe zou u een gelukkige pieke-
raar omschrijven?
“Dat is iemand die zich af en toe zorgen 
maakt om dingen waar hij of zij zich 
emotioneel betrokken bij voelt, maar 
die regelmatig ook momenten van 

geluk ervaart. Het probleem 
van onze samenleving is dat we 
vaak het idee hebben dat we 

alleen maar gelukkig moeten 
zijn. Maar geluk is iets tijdelijks. 
Het wisselt af met momenten 
van piekeren over de dingen die 
voor jou belangrijk zijn. Soms 
zal je dus gefrustreerd zijn, zal 
je boos of bang worden als iets 
niet lukt. En je zal tegenspoed 
ervaren. De mens is soms heel 
gelukkig, maar kan ook falen. 
Het is normaal om je daar zor-

gen over te maken.”

Toen uw boek uitkwam, piekerde 
iedereen over het coronavirus, 
slechte timing om een boek te 
lanceren dat piekeren promoot?
“Ik zou niet willen zeggen dat ik pieke-
ren promoot, maar wel dat je kan 
leren om een andere verhouding te 
krijgen tot je piekergedachten. De 
timing had niet beter gekund, hoe 
wrang ook, want dit is net een periode 
waarin mensen zijn gaan piekeren. Ik 
hoop dat het voor die mensen een 
troost is dat we allemaal wel eens een 
nachtje wakker liggen.” 
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Stuur mij een gratis brochure
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Blijf zolang 
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� Niet goed = geld terug*
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Warme zorg 
maakt het 
verschil 

Jan Steyaert (57) werd al vrij vroeg getroffen door Covid-19, het coronavirus dat in ons land bijna 10.000 dodelijke 
slachtoffers maakte. Eens in het ziekenhuis was het alarm rood: Jan moet naar de intensive care, aan de 
beademingsmachine en wordt in een kunstmatige coma gebracht. Als bij wonder mag hij 24 dagen later terug naar 
huis, en nog eens twee weken later kan hij terug aan het werk. “Ik heb geluk gehad,” zegt hij. 

Tekst Dominique Coopman // Foto’s François De Heel

Jan Steyaert 
werd getroffen door Covid-19



13

Antwerpenaar Jan Steyaert studeer-
de sociologie en deed 18 jaar 
beleidsonderzoek in Eindhoven. 
Toen zijn vader de eerste tekenen 
van dementie vertoonde, zocht Jan 
werk dichterbij huis en kwam hij bij 
het Expertisecentrum Dementie 
Vlaanderen terecht. Daar werkt hij 
nu zeven jaar als wetenschappelijk 
medewerker. Jan is al dertig jaar 
samenwonend en heeft een zoon 
van 27 en een dochter van 24 die het 
huis uit zijn. De vader van Jan stierf 
een paar jaar geleden, zijn moeder 
is 84 en woont in een serviceflat. De 
hele familie woont in dezelfde wijk. 
Jan is ondertussen een kerngezonde 
man. “Ik was me niet bewust van de 
coronamaatregelen toen ik ziek 
werd,” vertelt Jan, “maar toen ik uit 
het ziekenhuis werd ontslagen, zag 
ik een lege snelweg, geen kat op 
straat. Ik vond dat zeer vreemd.” 

Wat herinner je je van de twee 
weken aan de beademingsmachine 
in kunstmatige coma? 
Jan: “Niets. Het is ook snel gegaan. 
Op 12 en 13 maart gaan we vanuit 
het Expertisecentrum Dementie met 
Het Lezerscollectief naar Liverpool. 
Er is geen sprake van een echte 
lockdown en in Groot-Brittannië al 
helemaal niet. We maken er kennis 
met een zeer interessant project 
waarbij kwetsbare groepen zoals 
kankerpatiënten en mensen met 
dementie samen boeken lezen. Bij 
thuiskomst krijg ik wat last van lich-
te koorts en hoest. De huisarts 
schrijft me een week ziekteverlof. De 
koorts blijft echter. Ik laat me testen 
in de corona-huisartsenpost maar 
nog voor de resultaten bekend zijn, 
kom ik in het Universitair Ziekenhuis 
Antwerpen terecht. Het is zondag 22 
maart. Ik krijg zuurstof, eerst een 
beetje, dan meer zuurstof, gevolgd 
door veel zuurstof. En dan gaat het 
licht uit. Het ziekenhuis telefoneert 
naar mijn vrouw om te zeggen dat ik 
geïntubeerd ben en in een kunstma-
tige coma lig. Van afscheid nemen is 
geen sprake.” >>

Uitzonderlijk snel genezen

“De coma ervaar ik als een diepe 
winterslaap. Door pieken en dalen 
overwin ik het virus. Na tien dagen 
wordt de verdoving verminderd, 
zodat mijn longen het terug kunnen 
overnemen. Ik zit in een fase van 
half slaap, half wakker. Ik lig op 
intensieve zorg in een zaal vol zie-
ken. Wat is hier gebeurd? Niet al 
mijn waarnemingen zijn correct, er 
zit een forse portie hallucinatie tus-
sen. Achteraf herinner ik me wel al 
mijn dromen. Die film vanuit dat bed 
in het ziekenhuis kan ik terug afspe-
len. De tuinslang in mijn keel voelt 
onplezierig aan. Ik wil de snorkel 
van de duikbril afnemen zodat ik 
kan praten, maar dat kan uiteraard 
niet. Ik vertel de verpleegkundigen 
dat ik corona moet overwinnen 
omdat ik opa ga worden van twee 
kleinkinderen, wat ook niet waar is. 
Op de plek tegen de Franse grens 
waar we maandelijks gaan wande-
len, heb ik een jachtongeval. 
Vreemde dromen allemaal.

De beademing wordt beëindigd op 
zondag 5 april. Ik verblijf nog een 
week op een gewone kamer. Ik kan 
raar maar waar al snel terug de trap 
op. Ik revalideer twee weken thuis, 
en ga daarna terug werken. Zoals je 
in de media kon volgen, moeten 
sommige Covid-19-coma-patiënten 
maandenlang revalideren. Ik ben 
een positieve uitzondering die het 
nieuws niet haalt.” 

Hoe heb je de verzorging ervaren? 
“Mijn respect voor de zorgverleners 
en voor het geweldige werk dat zij 
leveren, is groot. De professionali-
teit, de betrokkenheid en het enga-
gement is enorm. Tijdens mijn 
kunstmatige coma staan ware hel-
den rond mijn ziekbed. Ze bellen 
mijn partner elke avond met een 
update. Als ik wakker word, spende-
ren verpleegkundigen ettelijke uren 
om mijn gsm weer aan de praat te 
krijgen, zodat ik terug kan communi-
ceren. Ze lezen brieven voor van het 

“Mijn respect voor de 
zorgverleners en voor 
het geweldige werk 
dat zij leveren, is 
groot.”
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thuisfront en van vrienden. Ik zie 
hoe de poetsploeg zweet, zwoegt en 
swingt. Veel gesprekjes zijn er niet. 
Omwille van het besmettingsgevaar 
wordt het eten snel geleverd en de 
tafel snel afgeruimd. Telkens een 
patiënt met succes de intensieve 
verlaat, is er applaus. Applaus van 
yes, deze mens hebben we gered.”

Een lege snelweg

Wat vond je van het applaus in de 
straat?
“Verschrikkelijk. Eens thuis, kruip ik 
heel vroeg in mijn bed en slaap, tot 
het applaus begint. Niet leuk (lacht). 
Nee, ernstig, ik apprecieer het 
applaus enorm, en hoop dat het 
wordt omgezet in meer personeel 
en in het beleidsmatig respectvoller 
omgaan met alle hulpverleners.”

Was ziek zijn een kantelpunt in je 
leven? Wat is er veranderd bij jou?
“Bij mijn thuiskomst uit het zieken-
huis, blijkt niet ik maar de samenle-
ving veranderd te zijn. Plots zie ik 
een lege snelweg. Rijen aan de voe-
dingswinkels. Een anderhalve-meter 
samenleving. Gesloten restaurants 
en cafés. Gesloten scholen. 
Doorgedreven telewerk. 
Woonzorgcentra zonder bezoek. En 
heel verrassend: de meeste 
Vlamingen houden die zich aan de 
regels. Covid-19 zorgt voor een 
breuklijn in onze geschiedenis.” 

Je werkt voor het Expertisecentrum 
Dementie en schreef het boek 
Dementie: de essentie. Vanwaar die 
interesse? 
“Toen mijn vader 85 werd, deden 
zich de eerste tekenen van demen-
tie voor. Mijn vader is 90 als hij naar 
een dagcentrum gaat. Zo krijgt mijn 
moeder wat rust. Even later volgt 
een woonzorgcentrum. Hij kent er 
twee lastige weken en loopt af en 
toe eens weg maar neemt dan vrede 
met de nieuwe situatie. Hij beleeft 
er nog meer dan zes leuke maanden. 

“Mijn vader had het geluk in 
een woonzorgcentrum terecht te 
komen waar ze elke week met 
hem gingen wandelen in de wijk 
waar hij was opgegroeid. Dat is 
voor mij warme zorg.”

>>

Ik ben zeer geïnteresseerd in 
dementie vanuit wetenschappelijk 
oogpunt. Het slechte nieuws is dat 
tegen 2070 het aantal personen met 
dementie verdubbeld zal zijn. Daar 
tegenover staat dat we door een 
gezonde levensstijl het risico op 
dementie kunnen verminderen. 
Gezond eten, voldoende bewegen, 
niet roken en intellectueel actief 
blijven, haalt de risico’s op dementie 
sterk naar beneden.”

Lukte het om met je vader over zijn 
ziekte te praten? 
“Nee. Dat was onbespreekbaar. De 
laatste keer dat ik hem zag, was bij 
de lift op weg naar de eetzaal voor 
het avondmaal. Hij zei: ‘Ik begin toch 
wat last te hebben met dingen ont-
houden.’ Twee dagen later had hij 
een nierfalen en was er geen com-
municatie meer.”

Hoe gingen jullie als familie om met 
een vader die dement was?
“Personen met dementie die goed 
omringd zijn, kunnen nog veel kwali-
teit van leven en plezier beleven. 

Mijn vader verwarde mij soms met 
zijn beste vriend. Dat kan je frustre-
ren of je kan zeggen: of hij me nu 
Danny of Jan noemt, ik heb een aan-
genaam gesprek waaraan hij plezier 
beleeft, en dat is oké. Als je moeder 
begint te vergeten en je bekijkt het 
fotoalbum en vraagt wie is dit met 
de intentie haar geheugen overeind 
te houden, dan kweek je frustraties. 
Als je moeder zo’n fotoquiz leuk 
vindt, is dat prima, maar als het 
frustratie oproept, stop er dan mee. 
Doe wat Het Ventiel (buddywerking 
voor mensen met jongdementie, 
nvdr.) doet: biljart met wie graag bil-
jart, maar zoek voor de biljarters die 
beginnen verliezen een andere uit-
daging die wel plezier geeft. 
Aanvaarden dat iets niet meer kan 
is lastig, maar je schenkt je partner 
met dementie wel een heel andere 
kwaliteit van leven.”

Wandelen in de wijk

“Er is een overvloed aan informatie 
in onze samenleving en wie die goed 
kan opslaan, wordt gewaardeerd. 
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Voor mensen met dementie zijn 
andere waarden van tel. Voor hen 
zijn bewegen, buiten zijn, een warme 
zorg belangrijk. Mijn vader had het 
geluk in een goed woonzorgcentrum 
terecht te komen. Eentje met een 
grote tuin, met veel dagactiviteiten 
en vlakbij de buurt waar hij woonde. 
Elke week gaan ze wandelen in de 
wijk waar mijn vader opgroeide en 
30 jaar vrijwilligerswerk deed. Ze 
gaan dan naar de markt, drinken 
iets in het café waar mijn zus een 
tijdje heeft gewerkt. Mijn vader 
kende er iedereen. Af en toe kwam 
hij bij ons thuis eten. Hij voelde zich 
niet opgesloten. Dat is warme zorg. 
Ik vergelijk het met mijn passage op 
intensive care. De zorgverleners zijn 
technisch top, ze halen mij door-
heen Covid-19, maar het is de warme 
zorg – het zoeken naar mijn puk-
code van mijn gsm – die het verschil 
maakt.”

Ik ken verpleegkundigen die meer 
met de computer moeten bezig zijn 
dan met hun patiënten. Gaat het de 
verkeerde kant uit met de zorg?
“Ik hoop dat er door het handgeklap 
en de witte lakens ruimte komt voor 
warme zorg en voor warme buurten. 
Drievierde van de Vlamingen kent 
iemand in zijn naaste omgeving met 
dementie, maar het aantal mantel-
zorgers daalt. Ik pleit voor zorgzame 
buurten. Eind 2018 presenteerden 
we met het Expertisecentrum 
Dementie zes fundamenten voor 
een warme dementiezorg. Een plei-
dooi om naar best vermogen om te 
gaan met mensen met dementie en 
hen te laten genieten van wat over-
blijft. Zet je in voor kwaliteit van 
leven, en niet op wat er fout gaat.” 

Dementie: de essentie
Dankzij OKRA en Epo kan je dit boek 
aankopen voor 7,92 euro 
+ verzendingskosten. 
Ga naar www.epo.be, zoek het boek 
en plaats het in het winkelmandje. 
In het vakje ‘waardebonnen’ geef je 
de code OKRA0920 in.

Stannah is dé wereldmarktleider 
in trapliften

Voor iedere trap een betaalbare 
oplossing, ook buitenshuis

Verkrijgbaar met levenslange 
omniumgarantie

Groot aanbod aan jonge 
tweedehands liften met 
natrekbare historie

Ik wil ook zo’n
 toverzetel, Opa!

Naast bellen kunt u ook documentatie 
aanvragen via www.stannah.be,
per e-mail via info@stannah.be
of per post:
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0800 26 938

Ja, stuur me graag alle info. Stuur de ingevulde bon naar Stannah - Poverstraat 208 - 1731 - Relegem
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In dit boek tovert Jeroen Meus in 75 heerlijke gerechten het Zuiden op tafel! Proef 
de zee in een pissaladière, maak stoere salades geknipt voor lome dagen, stel een 
verrassende picknick samen voor een dagje lanterfanten of schuif je voeten onder 
tafel voor een verrassende lunch! Kortom: lekker genieten, alle dagen lang!

16

Zomerkost, Jeroen Meus, 
Uitgeverij Angèle, 19.99 euro
> Win een exemplaar zie pag. 62

de noordzee op je bord
Chef: Jeroen Meus // Fotografie: Verne
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ingrediënten
Voor de mosselen - 1 kg mosselen - 2 uien - 1 teen knoflook - 2 stengels 
bleekselder - boter - 3 dl droge witte wijn - enkele takjes tijm - enkele 
blaadjes laurier - 800 g aardappelen - peper en zout.

Voor de roux - 80 g boter - 80 g bloem - 8 dl mosselvocht.

Voor de vulling - boter - 2 citroenen - 250 g champignons - 200 g zalm - 200 g 
schelvis - cayennepeper - een scheutje melk - 2 eidooiers - 4 pasteitjes - 
300 g grijze garnalen - enkele takjes krulpeterselie - peper en zout.

Werkwijze
Mosselen - Was de mosselen in koud water. Pel en snipper de uien en de 
knoflook. Maak de bleekselder schoon en snijd hem fijn.
Stoof de groenten in een grote kookpot met een klont boter en breng op 
smaak met peper en zout. Doe de mosselen bij de groenten en giet er de wijn 
op. 
Leg enkele takjes tijm en blaadjes laurier in de pot. Laat garen met een deksel 
op de pot en schud af en toe op. De mosselen zijn klaar als de schelpen 
open zijn. Giet de mosselen af maar vang het kookvocht op en bewaar ook de 
groenten. Schil de aardappelen en kook ze in gezouten water.

Roux - Smelt de boter en roer er de bloem door. Laat even drogen op het vuur 
zonder te kleuren. Giet er het mosselvocht bij en roer tot een gebonden saus.

Vulling - Smelt een klontje boter in een kookpot en doe er een scheutje water 
en het sap van een citroen bij. Kruid met peper en zout. Snijd de champignons 
in vier en gaar ze in de boter. Haal de mosselen uit hun schelp. Meng de 
mosselen en de groenten door de roux. Giet de champignons af en doe ze ook 
bij de roux. 
Snijd de vis in stukken en laat op een zacht vuur garen in de roux. Kruid met 
cayennepeper, peper en zout. Breng op smaak met het sap van een halve 
citroen. Afwerken en serveren. Giet de aardappelen af. Plet ze met een klont 
boter, een scheutje melk en de eidooiers tot puree. Breng op smaak met 
peper. Verwarm de oven voor tot 180 °C en bak de pasteitjes. 
Vul de pasteitjes met de vulling en werk af met garnalen, krulpeterselie en een 
partje citroen. Geef er de aardappelpuree bij.

Koninginnenhapje

met zalm schelvis,
mosselen en grijze garnalen



gevulde inktvis

in tomatensaus

Pladijs met 

wittewijnsaus 

en fijne groenten

OKRA-MAGAZINE SEPTEMBER 2020
AAN TAFEL

18



Pladijs met 

wittewijnsaus 

en fijne groenten
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Werkwijze
Gevulde inktvis - Spoel de pijlinktvissen schoon in koud water. Trek de 
tentakels los en bewaar ze. Verwijder de binnenkant en het glasachtige 
deel uit het lijf van de inktvisjes. Meng het gehakt in de mengkom van de 
keukenmachine met de eidooier, het paneermeel en de fijngehakte peterselie. 
Breng op smaak met peper en zout. Vul de inktvisjes voor drie kwart met 
het gehakt. Wees voorzichtig, zodat het vel van de inktvis niet scheurt. Knijp 
telkens het bovenste stukje van de inktvis dicht en prik er een tandenstoker 
door. Kruid de inktvissen aan de buitenkant met peper en zout. Verwarm een 
flinke scheut olijfolie in een diepe pan. Bak de inktvissen, maar bak ze nog 
niet gaar. Haal ze uit de pan zodra ze wat gekleurd zijn. 

Tomatensaus - Snijd het spek en de bewaarde inktvistentakels in reepjes en 
bak ze in dezelfde pan. Schil en snipper de ui.
Kneus en pel de knoflook. Snijd de teentjes fijn. Doe de ui en de knoflook bij 
het spek. Schil de paprika en verwijder zaden en zaadlijsten. Snijd de paprika 
in blokjes en doe deze bij het spek. Voeg ook de tomatenpuree toe. Blus met 
de rode wijn. Roer goed door en laat inkoken.
Leg er een takje rozemarijn bij en kruid met komijn, oregano, cayennepeper 
en zout.
Snijd de tomaten in stukken en laat ze meestoven. Leg de inktvissen terug in 
de pan. Laat nog zo’n 30 minuten pruttelen met een deksel op de pan. Serveer 
de gevulde inktvis in tomatensaus met een stukje brood.

ingrediënten
10 kleine pijlinktvissen 

200 g varkensgehakt 
1 eidooier 

20 g paneermeel 
enkele takjes platte peterselie 

olijfolie 
150 g spek 

1 ui 
2 tenen knoflook 

1 rode paprika 
20 g tomatenpuree 

1 dl rode wijn 
takje rozemarijn 

snuf komijn 
gedroogde oregano 

cayennepeper 
5 tomaten  

1 stokbrood 
peper en zout.

ingrediënten
Voor de wittewijnsaus 

boter 
2 uien 

3 stengels bleekselder 
2 tenen knoflook 

enkele takjes tijm en blaadjes laurier 
2 dl vermout 

2 dopjes saffraanpoeder 
2,5 dl visfumet 

3 dl room 
peper en zout.

Voor de groenten 
boter 

3 nieuwe aardappelen 
1 wortel 

2 stengels bleekselder 
1 courgette. 

Voor de pladijs 
4 pladijsfilets (scholfilets) 

300 g ongepelde grijze garnalen 
olijfolie 

peper en zout.

Voor de afwerking 
enkele klontjes koude boter 

¼ citroen 
enkele plukjes kervel 

zout.

Werkwijze
Wittewijnsaus 
Pel de uien en snijd ze grof. Stoof ze in een klont boter. Snijd de bleekselder in 
stukken en voeg ze bij de ui. Pel en snipper de knoflook, plet met een mes en 
doe de pulp in de pan. Laat alle groenten even stoven. Leg er tijm en laurier 
bij en bevochtig met de vermout. Laat droogkoken. Doe er het saffraanpoeder 
bij en bevochtig met visfumet. Voeg de room toe, laat indikken en breng op 
smaak met peper en zout.

Groenten 
Smelt een klontje boter en voeg een scheutje water en wat peper en zout toe.
Schil de aardappelen, snijd ze in kleine blokjes en laat even garen in de 
boter met water. Snijd ook de wortel, de bleekselder en de courgette in 
kleine blokjes. Doe alle groenten in de pan en laat meestoven, als laatste de 
courgette. Zorg dat de groenten niet te gaar worden. Giet af en laat afkoelen.

Pladijs 
Breng water aan de kook in een kookpot waar een stoommandje op past. 
Kruid de pladijsfilets met peper en zout. Maak drie horizontale inkepingen in 
de vis (maar snijd deze niet helemaal door). Vouw het staart- en middenstuk 
onder de kop. Pel de garnalen. Leg een vel aluminiumfolie op de bodem van 
het stoommandje en sprenkel er wat olijfolie over. Leg de pladijsfilets in het 
stoommandje en laat in ongeveer 5 minuten gaar worden.

Afwerken en serveren
Zeef de saus in een steelpan. Mix er enkele klontjes koude boter door met een 
staafmixer zodat de saus wat schuimt. Breng op smaak met een beetje zout en 
enkele druppels citroensap. Serveer de pladijsrolletjes met fijne groenten en 
saus. Werk af met grijze garnalen en plukjes kervel.
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wijngaarden
LANGS VLAAMSE

Tekst Chris Vanriet // Foto’s Chris Vanriet

Het parcours van de Vintage 
Heuvelland fietsroute brengt 
je langs een zevental wijn-

domeinen. Staar je niet blind op de 
afstand. De fietsroute is slechts 24 
kilometer lang maar vanwege de pit-
tige hellingen mag je er gerust 
enkele uurtjes voor uittrekken. Een 
elektrische fiets is geen overbodige 
luxe voor dit traject. Maar ook dan 
mag je het klimwerk op en rond de 
Kemmelberg en de Rodeberg niet 
onderschatten want dat kruipt al 
snel in de kuiten. Ook wij moeten 
soms even naast de trappers om op 
adem te komen.

Zuiders Heuvelland
 
Onderweg is het een en al genieten 
van de wisselende panorama’s. 
Steile hellingen, bossen, weiland en 

slingerende paadjes volgen elkaar 
op met her en der de wijngaarden 
die aan deze regio een zuiders tintje 
geven.
 
Vintage Heuvelland vzw groepeert 
achttien gepassioneerde wijnbou-
wers waarvan vijftien gelegen in 
Heuvelland. Sommige domeinen 
luisteren naar Frans klinkende 
namen als Neuve-Eglise, Monteberg, 
Entre-deux-monts… We bevinden 
ons dan ook vlakbij de Franse grens 
of de schreve zoals die door West-
Vlamingen wordt genoemd. Ze gelo-
ven allen in dit unieke terroir dat 
behoorlijk uitzonderlijk is. Noordzee-
invloeden gecombineerd met zuid-
hellingen en een bijzondere bodem 
met ijzerzandsteen vormen de ideale 
ingrediënten voor de perfecte wijn.

Zeker proeven

Op ieder wijndomein ben je welkom 
om te proeven en uiteraard wijn aan 
te kopen. Bij Wijngoed Monteberg 
kan je zelfs picknicken na reservatie. 
Een uitstekend idee vonden wij. 
Zichtbaar in haar nopjes ontvangt 
gastvrouw Katrien Six vanaf vandaag 
opnieuw gasten na de corona-lock-
down. Onze picknicktafel ligt vol 
heerlijke West-Vlaamse hoeve- en 
streekproducten. We spoelen ze 
door met een frisse pinot gris en 
een kerner-wijntje. Wij wanen ons 
God in Frankrijk op deze zonnige 
wijngaardheuvel. Hier ontmoeten we 
de wijnmaker zelf.

Ward Six: “Mijn vader was pionier in 
de wijnbouw in Heuvelland. Hij 
begon in 1996 met het aanplanten 
van zeshonderd wijnstokken hier in 
Dranouter. Je vindt hier dan ook de 
oudste wijnstokken van Heuvelland. 
Vandaag run ik met mijn zus Katrien 
een bedrijf op 10 ha met 48.000 
wijnstokken.” 

Je hoeft niet meer naar Frankrijk of Italië om wijngaarden te ontdekken en 
een wijntje te proeven. Ook in Vlaanderen worden volop druivenstokken 
aangeplant en met succes geoogst. In de Westhoek bijvoorbeeld, meer 
bepaald in Heuvelland, combineer je fietsen met wijndegustatie.
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Geen vuurpotten

Wat maakt deze streek zo bijzonder 
voor de wijnteelt? Ward: “Ideaal is 
de heuvelstructuur en we profiteren 
ook van het maritieme klimaat: in 
volle zomer is het hier iets minder 
warm maar in de winter is het ook 
minder koud. We leden daardoor dit 
jaar geen vorstschade tijdens de ijs-
heiligen zoals in Vlaams-Brabant. 
Daar proberen de wijnboeren met 
honderden vuurpotten de omge-
vingstemperatuur in de wijngaard 
enkele graden te doen stijgen. Wat 
wel idyllisch is om te zien maar 
enorm veel geld kost. 

In de zwemvijver van Wijnhoeve 
D’Hellekapelle is het heerlijk afkoelen.

Op ieder 
wijndomein ben 
je welkom om 
te proeven en 
uiteraard wijn 
aan te kopen.

>>

Het verschil met de fruitteelt is dat 
het bij druiventeelt gaat om bladbe-
scherming. Een druivelaar verdampt 
vocht uit het blad. Dat vocht mag 
niet bevriezen. 
 
Vandaag worden nu over heel België 
wijngaarden aangeplant. De meeste 
telers planten chardonnay en pinot 
gris of pinot noir aan. Wij verbou-
wen eveneens kerner, dornfelder, 
solaris, regent, rondo, auxerrois… in 
totaal elf verschillende druivensoor-
ten. Plukken doen we sinds vorig 
jaar machinaal. Opmerkelijk is dat 
het klimaat hier vooral de laatste 
vier à vijf jaar opwarmt.”

Koolwitje
We houden halt bij Michel en Carine 
Dehem-Suffis van Wijnhoeve 
D’Hellekapelle in Loker. 
Behalve een wijndomein met 8.500 
druivenstokken baat het echtpaar 
op hun gerenoveerde vierkantshoe-
ve in Loker een B&B uit met kamers 
en vakantiewoningen. Michel maakt 
van zijn druiven houtgelagerde 
chardonnay en pinot noir, Koolwitje 
(blanc de noir) en Papillon (mous-
serende wijn). 
“Wij breidden onlangs onze wijn-
gaard uit want tegen de jaarlijkse 
wijnfeesten half augustus is de 
voorraad meestal uitverkocht,” 
lacht Michel. Hij verbouwde gedu-
rende vier jaar eigenhandig de 
prachtige hoeve inclusief bruine 
kroeg, vandaag de degustatieruim-
te. Het resultaat is een unieke loca-

tie waar je volledig tot rust komt. 
Gasten kunnen ook een duik nemen 
in de grote zwemvijver op het 
domein.
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Zweven boven 
de wijngaarden

Fiets op stal gelaten of vergeten? 
Dan huur je er een bij D’Hellekapelle 
in Loker of Eeuwenhout in Dranouter. 
Of je trekt de wandelschoenen aan. 
Al wandelend geniet je immers opti-
maal van deze idyllische omgeving. 
Aan terrasjes en eettentjes geen 
gebrek. Bij de Vintage Heuvelland 
Ambassadeurs steek je vol vertrou-
wen de benen onder tafel. Deze res-
tauranthouders zijn vaklui die 
gepassioneerd werken met de wij-
nen uit de Westhoek. Je vindt ze op 
www.toerismewesthoek.be of in de 
gratis pocket De Grote Goesting bij 
de dienst voor toerisme. Ook kant-
en-klare wandelroutes vol dromeri-

ge vergezichten pik je er mee. 
Avontuurlijk aangelegd? Dan is de 
Cordoba Kabelbaan iets voor jou. 
Deze zetellift biedt je een uniek 
zicht op Heuvelland. Zwevend boven 
de wijngaarden ontwaar je bij helder 
weer de IJzertoren en zelfs de kust. 
Je vindt de kabelbaan aan de 
Rodebergstraat 75 in Westouter.

Stilteparels

De Groote Oorlog is hier overal aan-
wezig. Je kan niet omheen de talloze 
begraafplaatsen en monumenten in 
deze regio. Je hoeft daarom niet de 
grootste oorlogssites aan te doen. 
Sta onderweg even stil bij een 
bescheiden begraafplaats waar 
soms niet meer dan vijftig oorlogs-

Fietsen of wandelen langs adembenemende landschappen

De fietsroute is slechts 
24 kilometer lang maar 

vanwege de pittige hellingen 
mag je er gerust enkele uurtjes 

voor uittrekken

Onderweg is het een en al genieten van de wisselende 
panorama’s. Steile hellingen, bossen, weiland en 

slingerende paadjes volgen elkaar op
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contactcenter@vayamundo.eu | : 078 156 100

www.vayamundo.eu

 Ontdek ons volledig 
aanbod op

Lekker eten en volop genieten! 
'Tafelen aan de Ourthe'

VAYAMUNDO HOUFFALIZE | Kom heerlijk wandelen, fi etsen of gewoon genieten 
in een magisch herfstlandschap! Als de bomen z'n mooiste kleuren onthullen is 
het prachtig in de Ardennen! Gecombineerd met een fantastisch 3-gangen diner 
op vrijdagavond en een 4-gangen diner op zaterdagavond, telkens met bediening 
aan tafel, wordt dit een weekend om naar uit te kijken…  

Op en top magische kerstsfeer! 
'Kerstmarkten midweek'

VAYAMUNDO HOUFFALIZE | Als de dagen korter worden, de temperatuur daalt 
en het eindejaar alsmaar dichterbij komt, dan zoeken we graag de gezelligheid 
op. Nergens anders is die warme, magische kerstsfeer meer voelbaar als in de 
Ardennen! We verwelkomen je graag op maandag met een welkomstdrink, 
op dinsdag en donderdag geniet je van een daguitstap naar de kerstmarkten 
en op woensdag  en vrijdag schuif je de voetjes onder tafel voor een heerlijk 
middagmaal. De kerstsfeer krijg je er gratis bij…  

Aanbod onder voorwaarden. Voor supplementen en prijssimulatie: 
zie www.vayamundo.eu of tel. +32(0)78 156 100
Single supplement: € 32

Aanbod onder voorwaarden. Voor supplementen en prijssimulatie: 
zie www.vayamundo.eu of tel. +32(0)78 156 100
Geen single supplement.

PRIJS PER PERSOON, PER VERBLIJF IN HALFPENSION PRIJS PER PERSOON, PER VERBLIJF IN HALFPENSION

 +12 jaar 6  11 jaar 3  5 jaar 0  2 jaar

€ 178 € 51 € 51 gratis

 +12 jaar 6  11 jaar 3  5 jaar 0  2 jaar

€ 321 € 126 € 126 gratis

Van vrijdag tot zondag
tussen 01/10 en 21/11/2020

Van maandag 07/12
tot vrijdag 11/12/2020 

op vrijdagavond en een 4-gangen diner op zaterdagavond, telkens met bediening 

Adv_210x137_Okra_September2020.indd   1Adv_210x137_Okra_September2020.indd   1 24/07/2020   10:4124/07/2020   10:41

Win een
met ontbijtovernachting

Win een gratis overnachting met ontbijt voor 2 personen in 
Wijnhoeve D’Hellekapelle in Loker. 
Info: Wijnhoeve D’Hellekapelle, Dikkebusstraat 171, 
8958 Heuvelland (Loker)
www.dhellekapelle.be, mail: info@dhellekapelle.be, 
tel. 057 20 24 83

> Doe mee met het kruiswoordraadsel op pag. 62.

slachtoffers rusten. Het zijn stilte-
pareltjes in het landschap.

Kan je echt niet kiezen of wil je het 
volledige aanbod aan ontdekkingen 
in Heuvelland bekijken? Ga dan eens 
langs bij het nieuwe Bezoekers-
centrum in Kemmel. Hier helpen ze 
je op weg voor een onvergetelijke 
uitstap. 

Info
Bezoekerscentrum, 
Toerisme Heuvelland, 
Sint-Laurentiusplein 1, 
8956 Kemmel, 057 45 04 55, 
www.toerismeheuvelland.be, 
www.toerismewesthoek.be. 
De Vintage Heuvelland fietsroute 
kan je downloaden via deze 
websites.
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De activiteiten in OKRA vielen hele-
maal stil. Maar de werking van OKRA 
draaide verder. Je maakt als OKRA-
lid deel uit van de grote OKRA-
familie. En een familie draagt zorg 
voor elkaar. Trefpunten waren crea-
tief om toch contact te blijven hou-
den met de leden: het OKRA-
magazine in de bus, een extra tele-
foontje van het bestuur of de con-
tactpersoon, en hier en daar ont-
dekten vrijwilligers de mogelijkhe-
den van het internet. Zo’n contacten 
zijn natuurlijk nooit even warm als 
de echte contacten, maar in deze 
tijden blijken ze waardevol.

Opkomen voor jouw belangen

Bovendien is OKRA veel meer dan 
een optelsom van vele duizenden 
activiteiten en ontmoetingen. OKRA 
komt ook op voor jouw belangen. En 

dat was in deze tijden meer dan 
noodzakelijk! De belangenbeharti-
gende werking draait nog steeds op 
volle toeren. Omdat deze crisis nu 
eenmaal ook de positie van ouderen 
in onze samenleving bedreigt.
Sommige tussenkomsten van OKRA 
kregen veel persaandacht, anderen 
bleven bewust onder de radar. Maar 
meer dan ooit kwam OKRA op voor 
jouw belang. 

  Het gelanceerde voorstel om een 
coronataks op ouderen af te wente-
len, werd door OKRA vakkundig in 
de pers ontmijnd en dat ging viraal 
op sociale media. We kregen enorm 
veel bijval, niet alleen van ouderen. 
De deskundige die dit voorstel lan-
ceerde, nuanceerde intussen zijn 
mening.

  OKRA nam het verbod voor 
65-plussers om oppas voor de klein-
kinderen te verzorgen, onder vuur 
en dat zorgde voor veel pers-
aandacht. De Vlaamse ouderenraad 
en Unia, centrum voor gelijke kan-
sen en tegen discriminatie, schaar-
den zich aan onze zijde. De beleids-

OKRA noemt zichzelf wel eens de wereldkampioen van de warme ontmoetingen. En terecht. De 1100 trefpunten 
van OKRA organiseren vele duizenden activiteiten waar mensen samenkomen om samen te lachen, te genieten, 
verdriet te delen… kortom, om verbonden te zijn. Corona trok hier een streep door. De wereld rondom ons voelde 
killer aan. Die warme ontmoetingen mochten niet meer, die fijne activiteiten werden verboden. En terecht, want 
met een coronavirus lach je niet. Een sluipmoordenaar in de maatschappij, een massamoordenaar in sommige 
woonzorgcentra. 

verantwoordelijken stappen onder-
tussen af van deze leeftijdsdiscrimi-
natie. We zijn er nog niet. Maar 
OKRA blijft waakzaam.

  OKRA werd betrokken in de 
werkgroepen die de bezoekregeling 
aan de woonzorgcentra uitwerkten. 
Ook daar hebben we de leeftijds-
grens voor bezoekers van tafel kun-
nen vegen.

  We zitten in tal van taskforces 
en werkgroepen van de overheid die 
de corona-impact bespreken en de 
herstelmaatregelen voorbereiden. 
We lieten de stem van de senioren 
luid klinken tijdens debatten met 
Erica Vlieghe als het ging over de 
hervatting van het vrijetijdsleven 
van de 65-plussers. Met Marc Van 
Ranst waren we in overleg over de 
opstart van de cultuursector. 

  We konden bekomen dat het ver-
bod om 65+’ers te laten hervatten in 
hun sociaal-culturele activiteiten 
verdween en vervangen werd door 
een charter. Dit charter laat toe dat 
ook 65+’ers met de nodige voorzor-
gen, hun activiteiten kunnen hervat-
ten. Een bijzonder belangrijke reali-
satie, omdat voortaan geen sprake 
meer kan zijn van leeftijdsdiscrimi-
natie.

  We merken dat vele senioren 
niet meer terecht kunnen met hun 
belastingzorgen nu deze fiscale 
diensten geen bezoek meer ontvan-
gen. We zochten naar oplossingen. 
Onze inbreng wordt au serieux 
genomen als grootste ouderenorga-
nisatie in het land. 

Dankzij OKRA tel je opnieuw mee!
Tekst Mark De Soete - algemeen directeur OKRA // Foto Frank Bahnmüller 

Sommige tussenkomsten 
van OKRA kregen 
veel persaandacht, 

anderen bleven bewust 
onder de radar. 

Maar meer dan ooit 
kwam OKRA op voor 

jouw belang. 
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Mark

  We stimuleren tal van weten-
schappelijke onderzoeken die de 
impact van corona op ouderen en 
woonzorgcentra verder onderzoe-
ken.

  We roeren onze stem in de 
debatten over de woonzorgcentra 
van de toekomst. OKRA waarschuw-
de al langer voor de onderfinancie-
ring van deze sector en stelde alter-
natieve woonvormen voor. Vandaag 
blijkt ons grote gelijk. Helaas.
 
Deze opsomming is niet volledig, 
maar nu al indrukwekkend. Meer 
dan ooit stond OKRA er als spreek-
buis voor de ouderen in de samen-
leving: als bewaker van de ouderen-
rechten, als bewaker van jouw rech-
ten. 

Het virus bestrijden is een verant-
woordelijkheid van ons allemaal, 
jong en oud. Zowel thuis, in je con-
tacten met anderen en in je maat-
schappelijke engagementen rekenen 
we op je hulp. Hou rekening met de 
risico’s voor jezelf en de mensen 
om je heen. 

Dit charter kwam tot stand in overleg met de 
Vlaamse Ouderenraad, OKRA vzw, het Vlaams 
Steunpunt 1 Vrijwilligerswerk vzw, het Vlaams 
Mantelzorgplatform, het Vlaams 
Patiëntenplatform, Domus Medica, de 
Belgische Vereniging voor Gerontolgie en 
Geriatrie, Prof. Erika Vlieghe.

Houdt de activiteit risico’s in? Ga alvorens het hervatten van de 
activiteit op consultatie bij de huisarts 

om de hervatting van de activiteit en de 
mogelijke risico’s te bespreken. 

je mag de activiteit hervatten, maar 
corona mag je niet onderschatten. 
Volg de algemene richtlijnen van je 

organisatie om de risico’s te beperken.

Ga alvorens het hervatten van de 
activiteit op consultatie bij de huisarts 

om de hervatting van de activiteit en de 
mogelijke risico’s te bespreken. 

je mag de activiteit 
hervatten, maar 

corona mag je niet 
onderschatten. 

Volg de algemene 
richtlijnen van 
je organisatie 

om de risico’s te 
beperken.

Kan je het 
gezondheidsrisico 
van de activiteit 
goed inschatten?

Ik ben oudere en wil mijn sociale activiteiten hervatten

Behoor je tot de risicogroep of ben
je ongerust over je gezondheid of

die van je gezinsleden?

NEE JA

NEE JA

JA

NEE

Ouderencharter 

OKRA zorgt ervoor dat je blijft mee-
tellen. Het maatschappelijke leven 
hervat stilaan, maar als het van de 
politici afhing, niet voor ouderen. 
Wie 65+ was, werd als kwetsbaar 
omschreven, louter en alleen op 
basis van leeftijd. Dit kon OKRA niet 
laten gebeuren. Via het ouderen-
charter bereikte OKRA een door-
braak. Voortaan speelt niet langer 
de leeftijd maar de gezondheids-
situatie een rol om te oordelen of 
iemand al dan niet kwetsbaar is. 
Hierdoor krijgen ouderen opnieuw 
de regie van hun leven in handen. 

Want ja, ouderen zijn wijs genoeg en 
kunnen goed inschatten wat kan en 
mag. Het ouderencharter onder-
streept dit.

Ook aan jou een dankjewel

Je merkt het. OKRA is meer, veel 
meer, dan de optelsom van activi-
teiten die we samen met vele dui-
zenden vrijwilligers organiseren. 
OKRA draagt zorg voor haar leden, 
van warme activiteiten tot keiharde 
belangenbehartiging. Die sterke en 
unieke positie is enkel mogelijk 
dankzij jou. Jouw lidmaatschap en 
jouw engagement zorgen ervoor dat 
OKRA dit kan mogelijk maken. Niet 
alleen voor jou, maar voor alle 
ouderen. Dank je wel hiervoor. 
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Alle activiteiten worden 
geannuleerd. Dat besliste OKRA op 
dinsdag 10 maart 2020. Dat kon niet 
anders, OKRA-leden behoren tot de 
risicogroep. Zeer snel beginnen 
vrijwilligers naar hun leden te 
telefoneren, mondmaskers te maken 
en stoepbezoekjes te doen. 
Jan Denil, algemeen pastor van 
OKRA, stelt zich de vraag: wat 
kunnen wij voor vrijwilligers en 
leden betekenen? Vanaf dan stuurt 
hij een mailtje naar alle zingevers en 
zinzoekers, getiteld Dagelijks brood, 
met inspiratie, teksten, zingeving.
 

Als je daar nu op terugkijkt, wat 
heeft je dan vooral getroffen bij het 
versturen van je dagelijkse mail?
Jan Denil: “Drie dingen. Een eerste, 
de grote honger naar die dagelijkse 
mail. Mij trof de gretigheid ernaar. 
Toen ik in het begin eens een dag 
oversloeg, kreeg ik vrijwel onmiddel-
lijk de bezorgde vraag of alles wel 
oké was met mij. Een tweede dat mij 
trof, is de immense eenzaamheid van 
mensen. De lockdown heeft sommige 
ouderen helemaal geïsoleerd. Wie 
door zijn hoge leeftijd zijn engage-
ment al had verminderd, heeft auto-
matisch minder contact met mensen, 
maar als dat engagement zich toe-
spitst op enkele dierbare bezoekjes, 
en die vallen ook weg, dan val je echt 
in een zwart gat. Sommige verhalen 
waren schrijnend. Iemand schreef: “Ik 
heb altijd het beste van mezelf gege-
ven. Noodgedwongen heb ik mijn 
opdracht moeten loslaten. Als 
alleenstaande 82-jarige kon ik me 
optrekken aan de ziekenbezoeken bij 
thuisgebonden leden en bewoners in 
het woonzorgcentrum. Maar toen dat 
allemaal wegviel, en ik jouw mailtje 
las, kon ik mijn tranen niet bedwin-

gen.” Maar naast de grote interesse 
voor de berichten en de verhalen 
vanuit eenzaamheid ben ik ook heel 
erg geraakt door het enthousiasme 
waarmee beroepskrachten en vrijwil-
ligers zich inzetten om iedereen te 
kunnen bereiken. De creativiteit en 
de verbetenheid die ze daarbij aan 
de dag leggen, zijn formidabel. 
Iemand schreef: “De voorbije dagen 
van de lockdown voelden niet zo 
goed. Ik voel me machteloos wan-
neer ik verdriet zie bij mensen en 
niet naar hen toe kan gaan om even 
een knuffel te geven. Maar het idee 
om mensen te bellen en te luisteren, 
is eenvoudig en toch grandioos. Nu 
maken we in de namiddag een wan-
deling, gaan even de straat op en 
wuiven naar iemand die alleen 
woont. Of we steken een kaarsje aan, 
in verbondenheid. Ik ben blij en 
dankbaar, omdat er zoveel inzet en 
solidariteit is.” 

Hoe kijk jij terug naar de voorbije 
lockdown?
Jan Denil: “De voorbije maanden heb-
ben er stevig op ingehakt. Er ont-
waarden twee stromingen: er zijn 
vrijwilligers en leden die heel 
enthousiast zijn en die staan te trap-
pelen om opnieuw van start te kun-
nen gaan in hun trefpunt. Maar er 
zijn er ook heel wat die voorzichtig, 
bang en misschien zelfs wantrouwig 
zijn om de werking opnieuw op te 
starten. Het voorbeeld van Christus 
mag ons sterken: na elke periode van 
afzondering, nam Hij terug de draad 
van het dagelijkse leven op. 
Toegegeven: zijn afzondering was tel-
kens een vrijwillige keuze tot bezin-
ning of gebed. Als we ons bezinnen 
over wat we uit de voorbije afzonde-
ring willen onthouden en meedragen, 
kunnen er na deze periode ook nieu-
we dingen ontstaan.”

Zin zoeken 
in coronatijd

Tekst Dominique Coopman // Illustratie Shutterstock

Ik voel me machteloos 
wanneer ik verdriet zie 

bij mensen en niet  
naar hen toe kan gaan 

om even een knuffel  
te geven.
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Uit Dagelijks brood van 3 april
 
IN QUARANTAINE
Ik loop al enkele dagen met een dub-
bel gevoel rond. Het zonnetje, de 
lente, de natuur die ontwaakt: alles 
ademt nieuw leven en maakt me vro-
lijk! Tegelijk hoor ik mensen die in qua-
rantaine moeten blijven: een zingever, 
mijn verwarmingsinstallateur. En over 
OKRA-leden die overleden zijn, ten 
gevolge van Covid-19. Soms zou je den-
ken dat corona wegebt, maar het is er 
onmiskenbaar nog altijd. Vraag is: hoe 
ga je daar mee om? Ga je piekeren? 
Krijgt angst de bovenhand? Of zoeken 
we naar een manier om die angst toch 
niet ons leven te laten overheersen? Ik 
kies onbewust voor het laatste. ‘Wees 
niet bang, Ik ben het!’, lees ik in het 
Evangelie. Zo ebben de sombere 
gedachten stilaan weg en kan ik 
opnieuw dankbaar zijn voor elke dag 
die me gegeven wordt. 

Uit Dagelijks brood van 30 mei

ALS GEDACHTEN STILVALLEN, BEGINT DE ZIEL TE SPREKEN
Ik hoop dat er bij jou, bij jullie, in jullie trefpunt in de afgelopen tijd wat 
meer ademruimte is ontstaan, zodat je klaar bent voor een extra inspan-
ning om solidariteit tot in de verste uithoek te brengen. Hilde van OKRA 
Ingelmunster vertelde me dat het mondmaskers maken (met hulp van 
leden) haar een stevige boost geeft. Iets kunnen doen voor een ander, 
geeft voldoening. OKRA telt veel straatvegertjes: vrijwilligers die mensen 
verbinden. Vic stuurt om de twee dagen een mailtje naar alle OKRA-leden, 
maar zit vooral in met wie geen computer heeft. Corona doet ons anders 
denken en leven, vraag is hoe we het beste in elkaar naar boven kunnen 
brengen, maar ook elkaars mindere kantjes kunnen respecteren? Lieve 
schreef me: “Ik trek me op aan de vele telefoontje die ik doe met alleen-
staande ouderen thuis of in het woonzorgcentrum. Hoe dankbaar die zijn! 
‘Ge gaat mij niet vergeten, hé,’ zeggen ze dan.” Tot slot: in sommige tref-
punten zijn meerdere leden gestorven ten gevolge van Covid-19. Zoiets 
brengt ons ook heel dicht bij onze eigen dood, en dat is erg confronte-
rend. Toch merk ik dat mensen er rustig bij worden, als je daarover kan 
praten met elkaar. 

Uit Dagelijks brood van eind april

HET KOMT WEL GOED
Een van de voorbije dagen kreeg ik een mailtje van Rita. Rita en haar 
man zijn altijd zeer actief geweest in hun trefpunt, maar dat is nu 
weggevallen. Ze beschrijft hoe ze overeind probeert te blijven. “Als ik 
het moeilijk heb, sleurt mijn man er me weer bovenop,” schrijft Rita. 
“Dan zegt hij: beetje geduld, het komt wel goed.” Maar dan hoor ik 
over het woonzorgcentrum en zakt de moed me in de schoenen: hoe 
is het mogelijk dat ze niet eerder de nodige voorzorgen namen? Mijn 
man en ik zijn zelf risicopatiënt, ik weet echt nog niet hoe we onze 
OKRA-werking terug zullen opstarten. Gelukkig heb we een superbe-
stuur.” Gilbert schrijft dat hij, wanneer hij het moeilijk heeft, de stilte 
zoekt en te midden alle onmacht probeert te bidden. “Het geheel in 
handen leggen van Iemand die veel groter en liefdevoller is dan 
ikzelf, helpt.”

Uit Dagelijks brood van 21 mei

O.L. HEER HEMELVAART 
EN RERUM NOVARUM
Vandaag vieren we O.L. Heer 
Hemelvaart. Vaart, opvaren… De rivier 
opvaren: tegen de stroom op. De zee 
opvaren: het rustige water verlaten, 
om het roer zelf in handen te nemen. 
En Rerum Novarum betekent: tijd van 
omwenteling, dus brandend actueel. 
Vraag is: hoe ga ik, hoe gaan wij daar-
mee om? En hoe gaan we om, bv. met 

wie niet zo computervaardig is of 
aangesloten op het internet? Hoe 
gaan we om met het gemis aan 
fysieke warmte van onze activitei-
ten, en het gebrek aan sociale 
nabijheid? Hoe gaan we om met 
het bericht ‘zorg goed voor jezelf’ 
alsof het alleen om IK gaat, terwijl 
we ervoor moeten zorgen anderen 
niet te besmetten?



Elegant en OKRA
gaan hand in hand!

ONTVANG EEN GRATIS ENERGIECHECK 
EN BESPAAR HONDERDEN EURO’S!

Profiteer nu van de unieke samenwerking tussen OKRA en Elegant! 
Maak gebruik van het speciale aanbod en bespaar honderden 
euro’s op uw energiefactuur! Benieuwd naar wat dit voor u kan 
betekenen? Doe de gratis Energiecheck!

Als u zoekt naar een betrouwbare en kwalitatieve energie- 
leverancier voor de beste prijs, zit u goed bij Elegant.

We denken met u mee als het over energie gaat, zoeken steeds 
het juiste aanbod voor elke situatie, zorgen dat elke klant altijd 
zijn eigen contactpersoon krijgt en we bieden u een competitief 
aanbod, beter dan de meeste partijen. 

Alleen zo creëren we een verbonden karakter met klanten en 
een uitstekende klantenservice, die wordt beloond met 5 sterren 
door de VREG!

Laat uw gegevens achter op: 
www.elegant.be/OKRA 
en ontvang een gratis energiecheck.

ONTVANG TOT WEL
€285,- EXTRA KORTING
OP UW ENERGIEFACTUUR!

We zijn bereikbaar van ma-do van: 09:00-17:30
en op vrijdag van 09:00-16:00.
Onze energie experts staan u graag te woord!

En dan geniet u binnenkort van 
onze 5-sterren klantenservice!

Liever niet online, maar telefonisch?
Bel: +32 15 15 13 78

Elegant zal contact met u opnemen om inzichtelijk 
te maken wat dit unieke aanbod voor u betekent.
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Marie-Jeanne Thertholen van OKRA Merchtem zorgt voor een 
paasgeschenkje voor alle personeelsleden en bewoners van het 
WZC Martinas in het kader van de week van de dikke merci.
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Het is een raar voorjaar 
geworden. Een virus legde 
ons verenigingsleven onver-
wachts plat. Op 10 maart 

besliste OKRA alle activiteiten stop 
te zetten. Wat gepland was, werd 
afgeschaft of uitgesteld, tot betere 
tijden. Iedereen zat thuis, veilig, op 
afstand van de anderen, bevreesd 
voor besmetting. We wisten dat we 
een kwetsbare groep waren en dat 
het naleven van de maatregelen 
levensbelangrijk was. Moedig heb-
ben wij ons aan de regels gehouden. 
“Ik wil mijn vriendenkring terugzien 
om te feesten en te praten,” zei 
iemand van 87 me. Velen hielden het 
vol, bevreesd maar ook vol moed 
omdat ze wilden leven, in vriend-
schap. Helaas hebben wij leden ver-
loren die aan het virus zijn bezwe-
ken. Hen zullen wij 
gedenken in een 
viering, als leden 
van onze OKRA-
familie. In deze 
moeilijke tijden 
hebben velen ont-
dekt hoe ze 
gehecht waren aan 
OKRA en hoe ze de warmte en de 
levenskracht die uitging van onze 
samenkomsten, misten. Vanaf de 
eerste dag keken wij uit naar de 
heropstart. 

Al meteen vanaf de eerste week van 
de lockdown zijn Jo, Ingrid en Gillian 
gestart met telefoonrondes. 
Teamleden en jarigen werden opge-
beld. Afgesneden van elkaar, voel-
den mensen dat ze niet vergeten 
waren en dat wij verbonden bleven 
met elkaar. Ook de teamleiders 
begonnen hun leden te contacteren. 
OKRA krabbelde recht en dat kikker-
de velen op. 

In deze katern vinden jullie een klei-
ne greep uit de vele lokale initiatie-
ven. Wat een inventiviteit, wat een 
energie! Ik vat het samen met 
VEERKRACHT. Een reden om fier te 
zijn op onze beweging en haar 
leden. Eens te meer werd duidelijk 
dat het middenveld in de samenle-
ving onmisbaar is. De overheid zal 
dit moeten erkennen en onze missie 

moeten steunen, financieel en door 
het faciliteren van vergadermoge-
lijkheden. 

Het virus maakte van onze samenle-
ving een woestijn. Horeca dicht, reli-
gieuze en culturele huizen dicht, 
verbod van niet-essentiële verplaat-
singen enz. Maar plots er schoten 
honderden bloemen van solidariteit 
uit de grond. De solidariteit en de 
aandacht voor elkaar werkte aanste-
kelijk. “Geen infectie, maar affectie”, 
wenste mij een vrijwilliger van 86, 
die al jaren de afwas doet in zijn 
trefpunt. Tijdens het jaar zijn wij 
heel druk bezig met het organiseren 
en administreren. In de leegte die 
door het virus ontstond, kwam er 
ruimte vrij voor diepere telefonische 
contacten. 

Hoe moet het nu 
verder? De statis-
tieken gaan de 
goede kant uit, 
vandaar de alge-
mene versoepeling, 
maar het blijft 
oppassen voor 

senioren. Het virus is niet verdwe-
nen. We volgen de aanbevelingen 
van de Nationale Veiligheidsraad, 
waaraan OKRA ook meewerkt in een 
adviserende functie. Vast staat dat 
we OKRA opnieuw gaan uitvinden 
met een nieuw normaal. Voorlopig 
keert de tijd van toen niet terug, 
maar OKRA gaat verder. Over wat de 
volgende maanden mogelijk zal zijn, 
gaat elk team overleggen. Geloof 
ons als we zeggen dat we alles zul-
len doen wat mogelijk is, ook op 
regionaal vlak. Iedereen is vrij om 
deel te nemen en de teamleden zul-
len in overleg met elkaar kijken wat 
mogelijk is. Dat gebeurt nu al voor 
de buitensport. Het regioteam staat 
klaar om onze teams bij de opstart 
te adviseren indien zij dat wensen. 

Waarnaar zien we uit? Elkaar te ont-
moeten en wanneer het kan, elkaar 
opnieuw te omarmen. Veel ervarin-
gen en emoties hebben we met 
elkaar te delen en er is veel aan 
elkaar te vertellen. Er is de vreugde 
omdat we nog leven en elkaar terug 

“De solidariteit en de 
aandacht voor elkaar 

werkte aanstekelijk. “Geen 
infectie, maar affectie”, 

wenste mij een vrijwilliger 
van 86.”
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zien, het leed omdat we vrienden 
verloren hebben. De gewestvergade-
ringen langs de babbelbox waren 
heel aangenaam. Maar niets gaat 
boven een fysiek contact. Van nu af 
aan, gaan we meer en meer elkaar 
kunnen ontmoeten, weliswaar in 
kleinere groepen, afhankelijk van elk 
trefpunt. Op het ogenblik dat ik dit 
schrijf (24 juni), moeten de binnen-
activiteiten nog opstarten. Sommige 
teams zijn al aan het overleggen 
over de manier waarop, met de 
richtlijnen in de hand. Er is de vaste 
wil om samen te komen, er is het 
verlangen om elkaar te ontmoeten. 
Onze leden zijn niet tegen te hou-
den en zijn bereid zich te plooien 
naar de richtlijnen die in deze 
omstandigheden veilig samenkomen 
garanderen. Het nut van de 
afstandsregels heeft zich bewezen 
tijdens de lockdown. 

Een speciale dank aan het regio-
team dat in moeilijke, emotioneel 
zware omstandigheden, er was. Hun 
opdracht was de leden samen te 
houden, te ondersteunen en door 
de crisis te loodsen. Ze hebben dat 
schitterend gedaan. Ze bleven 
enthousiast en beschikbaar, op elk 
moment. 

We zullen verantwoord doorgaan, 
samen, in vertrouwen, op naar bete-
re tijden. 

Op het leven! 

Jan Rolies, regiovoorzitter 
30 juni 2020

OKRA Regio Brussel tijdens corona 
Het voorjaar werd getekend door corona. Heel wat van onze trefpunten 
bleven hun leden heel nabij. Op deze pagina’s een willekeurige greep uit 
de vele foto’s die we ontvingen. Om alle foto’s die we kregen te kunnen 
plaatsen, hebben we wel vijftig bladzijden nodig.

OKRA Herne

OKRA Sint-Kwintens-Lennik

OKRA wandelgroep BrusselOKRA Asse Krokegem

OKRA Wemmel OKRA Humbeek OKRA Strombeek Bever
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We gaan verantwoord door, 
op naar betere tijden

OKRA Machelen

OKRA Vilvoorde Sint-Jozef

OKRA gewest Witloofstreek

OKRA Vilvoorde Vithael OKRA Buizingen

OKRA Bellingen

OKRA Brussel Haren
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94 assistentiewoningen • Appartementen: 50-150 m2

Duplex appartementen, ligging Dijle, Vismarkt of Melaan
Mogelijkheid tot aankoop • Erkenning Vlaamse Gemeenschap   PE 2134

Persoonshoek 9/11/13 - 2800 Mechelen
Tel : 015 21 96 00 - Email: hofvanvillers@skynet.be

www.hofvanvillers.be

Erkende Assistentiewoningen in hartje Mechelen sinds 1999

OKRA Oudenaken Sint-Laureins-BerchemOKRA Sterrebeek

OKRA Dilbeek centrum
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De coronacrisis is voor velen onder 
ons een echte nachtmerrie geweest. 
Er was veel verdriet en eenzaam-
heid. We kregen familie en vrienden 
nog amper te zien. Voor de bewo-
ners in de woonzorgcentra was het 
extra moeilijk want bijna elk con-
tact was uitgesloten en zij moesten 
afscheid nemen van vele medebe-
woners. Zij werden meer dan ooit 
geconfronteerd met de dood. 
 
Zo zijn ook vele OKRA-leden ons 
ontvallen. Hen willen wij in deze vie-
ring gedenken en toevertrouwen 
aan Gods oneindige liefde. Wij zijn 
dankbaar voor hun leven. 

Toch heeft deze tijd ook het beste in 
vele mensen naar boven gehaald. 
We zijn er ons bewust van geworden 
hoezeer wij elkaar nodig hebben en 
velen hebben op creatieve manieren 
de band met de ouderen proberen 
te versterken. Dat stemt ons hoop-
vol voor een toekomst waar plaats 
is voor ouderen. 

1 oktober 2020: Internationale dag van de ouderen 

Dankbaar gedenken, 
hoopvol vooruitzien
Op 1 oktober, de internationale dag van de ouderen, nodigen we je uit, 
onder voorbehoud dat het kan en mag, op een herdenkingsviering voor 
overleden OKRA-leden tijdens de coronacrisis. We hopen samen 
troost te vinden én het leven te vieren in deze regionale eucharistieviering. 

Je bent welkom op een van de twee 
voorziene eucharistievieringen. 

PRAKTISCH: 

 
 Donderdag 1 oktober 10 uur:  

Eucharistieviering in Vilvoorde  
OLV van Goede Hoop –   
Heldenplein  
 

Deze vieringen vinden plaats 
onder voorbehoud: wie zeker-
heid wenst, kan de dagen voor-
dien contact opnemen met het 
eigen trefpunt of het regiose-
cretariaat om te weten of ze al 
dan niet plaats vinden. 

Gelieve bij het binnenkomen de 
instructies te volgen en na de 
viering niet samen te scholen 
op het plein aan de kerk. 

 Donderdag 1 oktober om 14 uur:  
Eucharistieviering in Halle  
Sint Martinusbasiliek   
Kardinaal Cardijnstraat  
 

We zijn er ons bewust van 
geworden hoezeer wij elkaar 
nodig hebben en velen hebben 
op creatieve manieren de band 

met de ouderen proberen te 
versterken. 



OKRA-REGIO BRUSSEL SEPTEMBER - DECEMBER 2020

7

Met OKRA op reis
Nieuwjaar aan zee • Hotel Sandeshoved

6-daagse 
Van 28 december 2020 tot 2 januari 2021

Dankzij OKRA kan jij ook deelnemen aan de feestvreugde rond het
eindejaar. Op de laatste dag van het jaar wacht jou een schitterend 
feestbanket met aangepaste wijnen, dranken heel de nacht, muziek en 
dans inbegrepen. Hef het glas met vrienden op het nieuwe jaar! 

HOTEL:
Hotel Sandeshoved is meer dan gekend: een opmerkelijk rustpunt in het 
centrum van Nieuwpoort-Bad aan de verkeersvrije zeepromenade. Het hotel 
biedt kamers en studio’s met televisie, telefoon, badkamer met bad of 
douche en toilet. 

€ 574 p.p.
(in tweepersoonskamer of met 3/4 personen in studio)

Singleprijs: € 679 
€ 649 (met twee in studio)

7

INBEGREPEN: 
•  Autocarreis heen en terug 
•  Volpension vanaf avondmaal 1e 

dag  
tot middagmaal laatste dag 

•  Oudejaarsbanket 
•  Handdoekenpakket bij aankomst 
•  Reisverzekering 
•  OKRA-reisbegeleiding 

NIET INBEGREPEN: 
•  Dagelijks onderhoud 
•  Eventuele excursies 
•  Fooien

Meer info en inschrijven via 
het regiosecretariaat, 
brussel@okrareizen.be 
of 02 244 28 91.

Hef het glas met vrienden op het nieuwe jaar! 



 ❏ Ja, ik wil meer informatie over CM Sint-Michielsbond. Ja, ik wil meer informatie over CM Sint-Michielsbond. 
       Contacteer mij om een afspraak te maken.

 ❏ Ja, ik wil aansluiten bij CM Sint-Michielsbond:
        Bezorg mij de nodige formulieren.        Bezorg mij de nodige formulieren.

Voornaam:  ..............................................................................     Naam: .............................................................................................................

Straat: ..................................................................................................................................................................  nr: ...........................................

Postcode: ................................     Gemeente: .....................................................................................................................................................

Tel.: ...................................................................        E-mail: .................................................................................................................................

DEPONEER DEZE KAART IN EEN CM-BRIEVENBUS  of stuur ze per post op naar CM Sint-Michielsbond: Haachtsesteenweg 1805, 1130 Brussel

terugstuurkaart

CM Sint-Michielsbond



CM investeert sterk in digitalisering. 
We scannen doktersbriefjes bijvoor-
beeld om ze vlot te verwerken. Dat 
gaat sneller als we je doktersbrief-
jes meteen kunnen scannen, zonder 
ze eerst uit een omslag te moeten 
halen. Bovendien sparen we hier-
mee ook een berg papier en inkt 
uit, dus milieuvriendelijk is het ook. 

Meerdere doktersbriefjes 

Wil je meerdere doktersbriefjes of 
documenten tegelijk indienen? 
Steek ze afzonderlijk in de 
CM-brievenbus. Plak op elk docu-
ment een gele CM-klever. Gele kle-
vers kan je bestellen via www.cm.
be/geleklevers of bel naar het ser-
vice center op 02 240 85 31. Hou er 
wel rekening mee dat de betaling 
mogelijk niet voor elk doktersbrief-
je op dezelfde dag gebeurt. 

Ontving je voor het doktersbriefje 
een voorschrift of verwijsbrief? Dan 
hecht je die het best aan het dok-
tersbriefje, bijvoorbeeld met een 
paperclip of nietje. 
Hebben je doktersbriefjes te maken 
met een ongeval? Schrijf dan dui-

delijk ‘ongeval’ en de datum van 
het ongeval op je briefjes. 

CM-brievenbus 

Je vindt de CM-brievenbus in je 
buurt via www.cm.be/brievenbus-
sen of bel naar het service center 
op 02 240 85 31. Op deze webpagina 
typ je in de zoekbalk je gemeente 
of postcode en kies je bij ‘Kies een 

dienst’ voor ‘Brievenbus’. Je krijgt 
vervolgens een overzicht van de 
CM-brievenbussen. Deze bussen 
worden regelmatig gelicht. 

Brussel 
Woon je in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest? Bij elk 
CM-kantoor (Brussel, Anderlecht, 
Sint-Agatha-Berchem en Sint-
Lambrechts-Woluwe) hangt er een 
CM-brievenbus. Die kan je gebrui-
ken om je doktersbriefjes te bezor-
gen. Daarnaast kan je ook gebruik-
maken van de enveloppen port 
betaald door bestemmeling. 
 

EEN DOCUMENT BEZORGEN AAN CM?
Geen CM-omslagen meer nodig 
Als je doktersbriefjes (of andere documenten) aan CM bezorgt, hoef je 
voortaan geen groene CM-omslag meer te gebruiken. Eigen enveloppen 
zijn ook niet nodig. Je doktersbriefje mag rechtstreeks in een 
CM-brievenbus. 
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Advertentie

Wordt de trap een 
obstakel voor u?
Uit onderzoek blijkt dat 25% van de senioren 
moeite heeft om de trap op -en vooral af- te 
gaan. Velen vrezen dan ook op termijn hun 
huis te moeten verlaten. Met een traplift 
van thyssenkrupp hoeft een trap nochtans 
helemaal geen obstakel te zijn. 

Traplift voor iedere trap
Onze trapliften zijn een steun en toeverlaat in 
steeds meer woningen. Ze zijn dan ook ontworpen 
om op iedere mogelijke trap te passen. Dus ook 
op die van u! Of u nu een wenteltrap heeft of een 
trap met bochten, een thyssenkrupp traplift past 
bijna altijd. Hij kan zelfs doorgetrokken worden 
tot de zolder. De traplift wordt doorgaans aan 
de spilzijde van de trap gemonteerd. Zo blijft de 
brede kant van uw trap perfect beloopbaar voor 
familie en vrienden die wel nog zonder problemen 
de trap op en af kunnen. Onze adviseurs meten 
uw trap met geavanceerde Hololinc technologie, 
waarna de lift op maat wordt geproduceerd en u 
terug veilig naar boven kan!

Obstakel opgeheven
De trapliften van thyssenkrupp hebben al veel 
mensen geholpen. Een tevreden gebruiker 
vertelt: “Onze wenteltrap werd een steeds groter 
obstakel voor mij, terwijl mijn man nog perfect de 
trap op en af kon. Dankzij de Flow Swing traplift 
van thyssenkrupp heb ik mijn hele huis weer 
terug én kan mijn man gewoon de trap blijven 
gebruiken.”

Vraag nu gratis en vrijblijvend een offerte aan. 

Ontdek ons tijdelijk kortingsaanbod op tk-traplift.be

En wist u dat u op een nieuwe traplift levenslange 
garantie* heeft? Bekijk de voorwaarden op onze 
site.

Een traplift van thyssenkrupp biedt de oplossing

0800 26 100

tk-traplift.be

*Onder voorwaarden, zie tk-traplift.be
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HOE GAAT HET 
MET JE GEHEUGEN?

gesprek met Neuropsycholoog

Michaël Portzky

Het is 55-plussers niet vreemd: ik vergeet de laatste tijd zoveel. En in het achterhoofd speelt dan de gedachte: ’t zal 
toch niet waar zijn, dat mijn geheugen nu al achteruit gaat? Volgens neuropsycholoog Michaël Portzky hoeft dat 
helemaal niet zo te zijn. Bij wie op een normale manier ouder wordt, blijft het geheugen tot op hoge leeftijd intact. 
Maar daarvoor moeten we onze hersenen wel blijven trainen en uitdagen. Wanneer daarmee beginnen? Nu!

Tekst Suzanne Antonis // Foto Lieven Van Assche
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Michaël Portzky is als neu-
ropsycholoog verbonden 
aan het Psychiatrisch 
Centrum Gent-Sleidinge 

en gespecialiseerd in diagnostiek. 
Door wetenschappelijk onderzoek en 
talrijke geheugentesten, trainingen 
en lezingen die hij overal te lande 
geeft, tracht hij enkele misverstan-
den over geheugenverlies uit de weg 
te ruimen. “En die zijn hardnekkig”, 
zegt hij. “Internationale studies 
tonen aan dat we het gevoel hebben 
dat vanaf een bepaalde leeftijd het 
geheugen achteruit gaat. We kunnen 
daar zelfs een leeftijd op kleven: 55 
jaar. Wie jonger is en vaststelt dat 
hij veel vergeet, legt de schuld bij 
stress en werk. Ouderen denken 
meteen aan alzheimer en dementie. 
Maar als we bij testen 65-plussers 
een hoeveelheid informatie geven 
die ze op hun eigen en dus trager 
tempo kunnen inprenten, dan zien 
we dat ze het even goed doen als 
twintigers. Het is dus niet het 
geheugen dat achteruit gaat, wel de 
concentratiecapaciteit. Die begint 
trouwens al te dalen vanaf 30 jaar. 
En naarmate je ouder wordt, bereik 
je sneller dat moment: ’t zit vol, ik 
krijg er niks meer bij.”

Een huis met vele kamers

Eenvoudig voorgesteld: er zijn in ons 
geheugen twee delen die een grote 
rol spelen. In het midden van het 
brein zitten de hippocampale struc-
turen die ervoor zorgen dat je infor-
matie opneemt. Het is de plaats 
waar je herinneringen aanmaakt. In 
het frontale gedeelte kan je nadien 
die opgeslagen informatie door 
associaties weer oproepen. Maar er 
zijn ook soorten van geheugen. 
Portzky: “Het procedurele geheugen 
onthoudt hoe je iets moet doen: 
fietsen, schoenveters vastmaken, 
een kookfornuis bedienen… Het zijn 
handelingen die je hebt aangeleerd 
maar die je ook weer kan kwijtraken. 
Het semantische geheugen gaat 
over kennis: Parijs is de hoofdstad 

van Frankrijk, 500 + 389 = 889 of in 
het Italiaans is ‘Dank u’ ‘grazie’. Wat 
we op school leerden en de parate 
kennis, dat is het semantische 
geheugen. Een derde soort geheu-
gen ervaren we als het meest 
belangrijke: ons episodische ofwel 
autobiografisch geheugen. Wat heb 
je meegemaakt in je leven, met wie 
ben je getrouwd en hoe heten je 
kleinkinderen…? Die onderverdeling 
verklaart soms ook de vreemde 
vaststelling na een hersenbloeding 
of een klap tegen het hoofd. De 
patiënt kan dan soms nog perfect 
de zeven talen spreken die hij ooit 
heeft geleerd en tegelijk niet meer 
weten wie zijn kinderen zijn. 

We kunnen soms door eenvoudige 
observatie zien welke kant van de 
hersenen beschadigd is. Wie aan de 
linkerkant schade oploopt, zal in zijn 
verbale kennis getroffen zijn. Bij wie 
de rechterkant getroffen is, verliest 
een deel van zijn visuele capacitei-
ten. Maar een competentie verliezen 
is niet hetzelfde als ze vergeten. We 
zetten alles vaak onder die laatste 
noemer en dat klopt niet. We moe-
ten een onderscheid maken tussen 
dingen die werkelijk weg zijn en het 
vermogen hebben nieuwe dingen te 
kunnen aanleren.”

Stress, daar laat ik mijn slaap (niet) voor
Vergeetachtigheid is dus niet altijd te wijten aan geheugenverlies of 
stoornis. Vaak gaat het om een gebrek aan bewuste aandacht en ver-
mindering van de concentratiecapaciteit. 

Portzky: “Stress is daarin een belangrijke oorzaak. Slaap je slecht 
omdat je piekert dan ben je overdag vermoeid. Dat heeft een invloed 
op hoe je je kan concentreren. Ook rouwverwerking of als je je zorgen 
maakt over je gezondheid is een factor. Mensen die kampen met 
gehoorproblemen zijn eveneens vatbaar want wat je niet gehoord hebt, 
kan je ook niet opnemen. Wie met deze psychische klachten te kampen 
heeft, zegt sneller: ik kan er niet opkomen. Maar als je enkele handvat-
ten geeft om een herinnering weer op te roepen, dan herkennen ze het 
wel. Dan is het nog altijd mogelijk om iets nieuws in dat geheugen te 
krijgen, alleen is er een lager rendement. 

Wie dit ervaart, heeft er alle belang bij om aan geheugentraining te 
doen. Anders is het als de klachten organisch zijn zoals door overmatig 
alcoholgebruik of ziektes zoals alzheimer, want dan verliest het deel 
van de hersenen dat herinneringen aanmaakt en inprent in het geheu-
gen aan capaciteit. We spreken dan van inprentingsstoornissen en daar 
helpt geheugentraining niet meer. Want wat er in de hippocampale 
structuur niet meer is in geraakt, kan door het frontale gedeelte ook 
niet opgeroepen worden. Ik verwijs hiervoor ook graag naar de wet van 
Ribot of de zogenaamde wet van het demente vergeten: bij het echte 
demente vergeten blijven de herinneringen die er al van vroeger inza-
ten heel lang bewaard, maar er komt niks nieuws meer bij. Iemand kan 
zich perfect herinneren waar hij zijn legerdienst heeft gedaan maar niet 
wat hij een uur geleden heeft gegeten.”
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Trainen van herinneringen 

Michaël Portzky was lange tijd actief 
in de gesloten afdeling van woon-
zorgcentra rond het thema geheu-
genwerking. Met training probeerde 
hij bij bewoners herinneringen van 
vroeger weer te activeren. “Dat lukt 
al met eenvoudige middeltjes”, zegt 
Portzky. “Hoe vaak gebeurt het niet 
dat mensen met dementie hun 
kamer niet terugvinden. Dan helpt 
een bloem op de deur of de naam 
van een componist hen niet echt 
vooruit. Er bestaan bedrijven die 
foto’s vergroten op het formaat van 
een deur. Kleeft men in het woon-
zorgcentrum op de kamerdeur van 
de bewoner de foto van de voordeur 
van het huis waar ze altijd hebben 
gewoond, herkennen ze dat meteen. 
Andere bewoners raken in de put na 
een negatieve ervaring met een 
TV-quiz. Maar vraag je wat over Mies 
Bouwman of Schipper naast 
Mathilde, dan winnen ze glansrijk en 
gaan ze met een positief gevoel 
weer naar hun kamer. Het is zo 
belangrijk dat mensen kunnen erva-

ren dat ze nog iets weten. Er is echt 
een verschil tussen een effectief 
geheugenprobleem en het subjectie-
ve gevoel dat het geheugen achter-
uit gaat.” Een veel voorkomende val-
kuil is dat in woonzorgcentra het 
personeel de dagelijkse taken te 
snel overneemt. Zelfstandig eten, je 
wassen en scheren… het is zoveel 
sneller gedaan als de verzorgende 
een handje helpt en de bewoner op 
die manier langzaam maar zeker 
afhankelijk maakt. Maar geef je de 
bewoners voldoende tijd, dan lukken 
die taken in vele gevallen nog wel. 

Geheugen trainen: 
een dagelijkse opdracht

Waarom zou je wachten met het 
trainen van je hersenen en dus ook 
je geheugen, tot je effectief proble-
men ondervindt met dingen te ont-
houden? In recente studies kwamen 
wetenschappers tot de vaststelling 
dat intellectuele activiteiten gecom-
bineerd met versterking van de 
spiermassa wel degelijk invloed 
heeft op de werking van onze herse-

nen. Portzky: “In ons brein kunnen 
hersencellen met elkaar communi-
ceren door verbindingen die associ-
aties maken zodat we herinneringen 
beter kunnen reproduceren. Om de 
werking van die verbindingen te ver-
zekeren, helpt het dat we onze 
spiermassa optimaal houden. Dat 
kunnen we best doen door met 
zware gewichten te trainen. Niet een 
fles water vijftig keer optillen, zo 
werkt het niet. De gewichten moeten 
zo zwaar zijn dat ze leiden tot spier-
falen. In de regel is dat 70 procent 
van het maximum gewicht waarmee 
je één keer de oefening correct kan 
uitvoeren. Op die manier breek je 
heel wat spiervezels af. Ons lichaam 
zal daarop reageren door – geleid 
door ons oerinstinct – in overle-
vingsmodus te gaan en groeihor-
moon aanmaken. Zo kunnen de 
afgebroken spiervezels zich weer 
herstellen. Maar ook ons brein zal 
daar mee van profiteren, meer nog: 
de hippocampale en de frontale 
regio zijn de grootste winnaars. 

Combineer het echter niet alleen 
met veel lezen, denksport en wan-
delen of fietsen. Ook de dagelijkse 
kleine taken die al te vaak de com-
puter overneemt, kunnen helpen. Je 
hoeft daarom het traditionele bood-
schappenlijstje niet op tafel te laten 
liggen. Leg in de winkel in de kar 
wat je dacht nodig te hebben en 
controleer voor je langs de kassa 
passeert met je lijstje of je alles 
hebt. Of rij met de wagen op gps 
naar je bestemming en onthoud 
onderweg enkele ankerpunten zodat 
je later kan terugkeren op wat je 
ervan onthouden hebt. Het is de 
combinatie van al die dingen die er 
mee voor kunnen zorgen dat je op 
een kwalitatieve en zelfredzame 
manier oud kan worden.”

Info: www.michaelportzky.be
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Heb je de indruk dat je sommige zaken 
minder goed hoort? Vraag je mensen vaak 
om dingen te herhalen? Laat dan gratis je 
gehoor testen. Je weet meteen waar je aan 
toe bent. In een Goed hoorcentrum helpt een 
professionele audioloog jou bij het verbeteren 
en beschermen van je gehoor. Ongeacht je 
leeftijd of je hoorprobleem.
 

goed horen  
begint bij Goed

verwen  
je gehoor

Ontdek ons groot gamma hooroplossingen in meer dan  
70 Goed hoorcentra. Maak een (video)afspraak met een van  
onze audiologen via goed.be/hoorcentrum of 03 250 69 20.  
Onze onderhoudsproducten, accessoires en gehoorbescherming  
vind je ook op goed.be/webshop.

STEUN PERSONEN MET EEN VISUELE HANDICAP, 
TIJDENS UW LEVEN OF ZELFS NADIEN.
T +32 (0)2 533 33 16 • stichting@braille.be

Draag bij aan hun toekomst
EEN LEGAAT
Met een legaat, zet u uw 
vrijgevigheid en solidariteit 
kracht bij. Door al uw 
bezittingen of een deel ervan 
aan de Stichting voor de 
blinden na te laten, biedt u 
aan meer dan 15.500 blinde 
en slechtziende personen in 
België de mogelijkheid om een 
zelfstandig leven te leiden.

EEN OPGEDRAGEN FONDS 
Een opgedragen fonds oprichten 
dat uw naam draagt, helpt een 
project te fi nancieren dat 
u nauw aan het hart ligt. 
Zo houdt u tevens uw 
nagedachtenis levend.

De Stichting voor de blinden informeert u in alle discretie.

LLB_20076_annoncesPrint_210x137_nl.indd   1LLB_20076_annoncesPrint_210x137_nl.indd   1 16/07/20   15:3116/07/20   15:31
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Steven Laureys (51 jaar) groeide 
op in Hoeilaart. Hij studeerde 
geneeskunde aan de VUB 
(Brussel) en doctoreerde aan 

de Universiteit van Luik. Als hoofd van 
de Coma Science Group doet hij al 
ruim twintig jaar baanbrekend onder-
zoek naar het menselijk bewustzijn. 

Waarom heb je neurologie gestu-
deerd? 
Steven Laureys (haalt de schouders 
op): “Je kan net zo goed aan iemand 
vragen waarom hij of zij verliefd werd 
op die persoon. Ik wou geneeskunde 
doen omdat ik mensen wou helpen, zo 
simpel is het. En ik koos voor neurolo-
gie omdat ik wou weten wat er in ons 
brein omgaat, het orgaan waar we het 
minste over weten. Als tiener stelde ik 
me vragen. Waar kom ik vandaan? Wat 
is het universum? Wij spreken nu 
tegen elkaar. Jij hoort me. Je begrijpt 
me. We hebben emoties. Maar hoe 
komt dat? En wat gaat er om in een 
comapatiënt, die niet meer communi-
ceert? Wat denkt en voelt die?” 

Je bent samen met je team wereld-
vermaard als het over comapatiënten 
gaat. Je kreeg de Francquiprijs en de 
prijs Generet voor al je baanbrekend 
werk. Wat zijn nieuwe conclusies in je 
onderzoek?
“Vroeger was het alles of niets. Het 
bewustzijn zagen we als iets zwart-
wit. Iemand die in coma lag was zich 
van niets bewust, iemand die uit coma 
kwam, kon aan de revalidatie begin-
nen. Er waren veel foute opvattingen. 
We opereerden pasgeborenen zonder 
verdoving. We hadden nauwelijks aan-

Topdokter Steven Laureys

Mediteren is niet moeilijk en het heeft een heilzaam effect op je mentale en 
fysieke gezondheid. Het kan geen ziekte genezen maar neemt wel de stress 
weg. Dat bewijst neuroloog en topdokter Steven Laureys, een wereldautori-
teit in het herstel van het gehavende brein van comapatiënten. Zijn respect 
voor de onfortuinlijke wielrenner Stig Broeckx is groot, zijn no-nonsense 
meditatieboek een absolute aanrader. 

dacht voor ‘Niet aangeboren hersen-
letsels’. We beschouwden mensen met 
dementie in een vergevorderd stadi-
um als vegetatieve wezens. Terwijl het 
niet is omdat je niet kan communice-
ren, dat je niets voelt of ervaart. 
Samen met mijn team van 40 mede-
werkers hebben we dankzij hersen-
scans kunnen bewijzen dat er in het 
brein van comapatiënten veel meer 
gebeurt dan we vermoedden en we 
hebben de prognoses, de kans op 
herstel en de behandelingsmogelijk-
heden, sterk kunnen verbeteren. Maar 
er blijft veel werk aan de winkel. 
Binnenkort lanceren we Mind Care, 
een internationale stichting die fami-
lies van comapatiënten een stem 
geeft, ze zal helpen om sneller de 
juiste zorg te vinden, en die ons zal 
toelaten veel preventiever te werken.”

Laat ons het even over Stig Broeckx 
hebben. Stig kwam bij jou in het AZ in 
Luik terecht nadat hij een ongeval 
had tijdens een wielerwedstrijd in 
2016. Twee motors reden op een 
groep renners in en Stig liep een heel 
zwaar hersentrauma op. Hij leek een 
vogel voor de kat… 
“Stig is een sterke atleet met een 
ongelooflijke wilskracht. Toen ik Stig 
voor het eerst zag, durfde ik niet 
hopen dat hij ooit nog zou fietsen, 
laat staan dat hij een lezing zou geven 
op onze Europese coma-dag en dat in 
het Frans. Zeg nooit nooit. Het verhaal 
van Stig is natuurlijk één scenario, 
andere situaties draaien helaas hele-
maal anders uit. Stig is een van de 
duizenden patiënten in onze gege-
vensbank, maar een belangrijke pati-

ent aan wie we ons optrekken en die 
ons enorm inspireert. Het parcours 
dat hij samen met zijn familie en zorg-
verleners heeft afgelegd, is ronduit 
indrukwekkend. Ik heb heel veel res-
pect voor Stig.” 

Hoe kijk je tegen het leven aan? 
Leven is vallen en opstaan?
“Ze noemen me wel eens dokter 
Colgate, omdat ik vaak mijn tanden 
bloot lach. L’optimisme est un devoir 
moral. Optimistisch zijn, is een plicht. 
Ik probeer het leven positief te zien. 
Ik zet me hard in voor mijn gezin, 
maar ik werk ook hard en doe 
onregelmatige uren. Mijn werk 
is mijn hobby en mijn passie. 
Als arts weet ik veel over de 
mens en probeer wie ziek is 
of een aandoening heeft te 
helpen. In mijn job word ik 
elke dag met de neus op de 
feiten gedrukt. Het leven 
kan plots omslaan, laat 
ons dankbaar zijn. Maar 
toen ik in de zomer van 
2012 met een echtschei-
ding werd geconfronteerd, 
stortte mijn wereld in. Plots 
was ik een alleenstaande 
vader met drie kinderen van der-
tien, elf en zeven, die het alleen 
moest zien te redden. Ik voelde me 
gebroken. Ik begon te roken, drinken, 
nam antidepressiva en slaappillen. Tot 
ik tot inkeer kwam.” 

Je scheiding was een kantelpunt in je 
leven, waarna je het mediteren hebt 
ontdekt én onderzocht. Je was noch-
tans geen voorstander? 
“We leven vaak erg jachtig en gestres-
seerd, hebben veel te weinig aandacht 
voor onze emoties en ons mentaal 
welzijn. In mijn opleiding heb ik nooit 
iets over meditatie of mindfulness 
gehoord. Wat meditatie doet? 
Moeilijke vraag. Wat doet bewegen? 

minder
Tekst Dominique Coopman // Foto’s Steven Laureys

dankzij meditatie 

>>
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STRESS

“We leven vaak erg 
jachtig en 
gestresseerd, hebben 
veel te weinig 
aandacht voor onze 
emoties en ons 
mentaal welzijn.”
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Wat doet sport? Meditatie is een men-
tale gymnastiek die een positieve 
invloed heeft op ons brein en op onze 
gezondheid, fysiek en mentaal. 

“Ik mocht Matthieu Ricard 
onderzoeken. Hij is ouder dan 
70 en heeft een brein dat er 

15 jaar jonger uit ziet.”
Sleutelmoment voor mij was de ont-
moeting met Matthieu Ricard, een 
topatleet qua meditatie, moleculair 
bioloog, boeddhist en medewerker 
van de Dalai Lama. Ik mocht Matthieu 
onderzoeken. Hij is met zijn hoofd 
onder de scans gaan liggen. Hij is 
ouder dan 70 en heeft een brein dat 
er 15 jaar jonger uit ziet. Ongelooflijk. 
Maar belangrijk, iedereen kan via 
meditatie zijn mentaal welbevinden 
verbeteren, je hoeft daarom geen 
boeddhistische monnik te worden. 
Meditatie helpt zelfs tegen veroude-
ren. We zien dat ook op chromozoon-
niveau. De telomeren, de kapjes die je 
chromozonen beschermen, verkleinen 
als je onder stress staat of als je 
ouder wordt, maar meditatie stopt dat 
proces. We zien dat zelfs mensen met 
Alzheimer een duidelijk effect in de 
beginfase hebben door meditatie.”

Is mediteren moeilijk? 
“Nee. Je kan eenvoudige oefeningen 
doen. Breng je aandacht naar je 
ademhaling. Adem in, en adem uit, en 
tel. Gebruik een kralensnoer, zoals 
christenen dat vroeger deden met een 
paternoster, of zoals boeddhistische 

contacten. Het hele pakket is van tel: 
van gezond eten en een gezonde 
slaap, tot bewegen en mediteren. Als 
arts zeg ik: wacht niet tot je ziek bent, 
maar zet in op preventie. Als neuro-
loog schrijf ik medicatie voor maar 
evengoed meditatie, die je kan leren 
via een boek, via yoga, via tal van 
interessante app, of via een club.” 

Je hebt een gezin, vijf kinderen, twee 
jobs. Hoe combineer je dat? En helpt 
mediteren? 
“Ik heb daar geen grote lessen in te 
geven, denk ik. Mijn prioriteit ligt bij 
mijn vrouw en kinderen. Daarnaast 
heb ik een fantastische job: een 
hobby waar ik mee ga slapen en mee 
op sta. Ik heb een druk leven, maar 
mediteer op veel verloren momenten.” 

Helpt mediteren tegen groot ver-
driet? 
“Ik denk het wel. Het zal de realiteit 
niet veranderen. Je moet ook geluk 
hebben. Als een familie me vertelt dat 
hun huis afbrandde en dat ze twee 
zonen verloren, dan krijg ik geen 
woord meer over mijn lippen. Ik geloof 
in de positieve psychologie. Ik groeide 
op in Hoeilaart. Mijn vader was drui-
venteler, een verstandig man, ook al 
was hij maar tot zijn dertiende naar 
school geweest. Mijn moeder had een 
kinderwinkeltje. Net als mijn vader 
lach ik graag en van mijn moeder heb 
ik het rebelse. Hun levensles: niet te 
veel vragen en zagen, maar gewoon 
doen. Mijn vader stierf kort voor zijn 
pensioen aan kanker, mijn moeder is 
er nog. Geluk moet je niet voor je uit 
schuiven, want je weet niet wat mor-
gen brengt.” 

Het no-nonsense meditatieboek, 
Steven Laureys, Uitgeverij 
Borgerhoff-Lamberigts, 22.99 euro
> OKRA schenkt 5 exemplaren weg: 
 zie pagina 62. 

monniken doen. Door te focussen op 
je adem krijg je controle over het 
stemmetje in je hoofd dat soms dol-
draait en je angstig en slapeloos kan 
maken. Je kan ook focussen op je 
emoties. Hoe voel je je? Ben je boos, 
richt dan je aandacht op die boosheid, 
en meteen ben je minder boos. 
Meditatie kan je aanleren op elke 
leeftijd. Ik pleit ervoor om dat in onze 
scholen te doen, maar evengoed bij 
OKRA.”

Zijn er verschillende vormen van 
meditatie?
“We mediteren vaak zonder dat we het 
benoemen. Je kan in het bos gaan 
wandelen en focussen op wat je ziet, 
hoort of ruikt. Je kan zwemmen of 
lopen. Je kan puzzelen, mondmaskers 
maken, een mandala inkleuren, 
muziek spelen. Kinderen zijn van natu-
re mindful in het hier en nu. 
Volwassenen herkauwen vaak het ver-
leden of beelden zich allerlei toekom-
stige rampscenario’s in. We vergeten 
in het hier en nu te leven. Meditatie 
connecteert ons daarmee.” 

Jouw No-nonsense meditatie boek 
staat bol van de verhalen en oefenin-
gen… 
“Ik leg de lat zo laag mogelijk. Doe wat 
je kan. Te hoge verwachtingen leiden 
tot frustratie. Meditatie is ook losla-
ten, niet te snel resultaten willen. Wat 
ook je leeftijd is, wees gemotiveerd en 
sta open voor een nieuw avontuur. 
Niemand wordt oud zonder uitdagin-
gen. Je kan je hersenplasticiteit beter 
maken door meditatie, maar evengoed 
door sport, dansen of door sociale 
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Geniet van je kamp  
en zorg voor jezelf en

#voorelkaar
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Blijf de maatregelen volgen voor jezelf en #voorelkaar  
Alle jeugdwerkregels om veilig op kamp te gaan op  

https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer



Artificiële intelligentie (AI) of kunstmatige intelligentie is niet meer weg te 
denken uit onze maatschappij. Computerprogramma’s, machines en appa-
raten analyseren hun omgeving en lossen zelfstandig problemen op, soms 
zonder dat een mens nog beslist. Artificiële intelligentie biedt veel kansen, 
maar een kritische houding mag best. 

Enkele recente krantentitels 
maken meteen duidelijk hoe 
divers de toepassingen van AI 
zijn. Vanop een brug wordt 

afval in de Schelde gedetecteerd. 
Computers zoeken patronen in de 
ademhaling die kunnen wijzen op het 
coronavirus. Uitingen van extremis-
me op sociale media worden geana-
lyseerd en geteld. 

Zonder gezond verstand 
Kunstmatige intelligentie wordt 
steeds bruikbaarder. Dat heeft veel 
te maken met technologische ont-
wikkelingen, vertelt Pim Haselager, 
associate-professor aan het Donders 
Instituut van de Radboud Universiteit 

Tekst Matthias Van Milders // Foto’s Shutterstock, Bert Beelen

Kunstmatige 
intelligentie 
sluipt ons 
leven binnen

(Nijmegen). “Vroeger moest je data 
voorbewerken om ze voor artificiële 
intelligentie te gebruiken. Vandaag 
kan je meteen aan de slag met de 
ruwe data van bijvoorbeeld een 
infraroodcamera of luchtsensor.” 
“AI kan helpen bij het identificeren 
van borstkanker op röntgenfoto’s. 
Maar op basis van alle binnenko-
mende informatie een algemene 
diagnose stellen, dat is nog iets 

anders. Analyseren lukt vrij goed, 
interpreteren is veel moeilijker. Neem 
nu de rechtspraak. Een snelheids-
overtreding registreren en daaraan 
een boete koppelen, dat kan je auto-
matiseren. Vaststellen of iemand met 
voorbedachte rade een moord heeft 
gepleegd is een fundamenteel ande-
re kwestie. Het risico op verkeerde 
interpretaties is groot, terwijl gebrui-
kers het systeem wel vertrouwen. 
Artificiële intelligentie heeft een 
enorme kracht en belofte, maar kent 
ook een grote zwakte en bedreiging. 
AI is een genie dat gezond verstand 
ontbeert. Dan kan je brokken krij-
gen.” 

Hersenen besturen computer
Een vleugje sciencefiction is niet 
vreemd aan artificiële intelligentie. 
En toch kunnen vreemd lijkende 
experimenten sneller dan gedacht 
realiteit worden. 

De versmelting van 
technologie en mens komt 
eraan. Maar net daarom 
moeten we goed nadenken 
over de gevolgen daarvan.
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Het Natuurpark van de Hoge Venen-Eifel maakt indruk op de meest 
fervente natuurliefhebbers en herbergt het hoogste punt van België, na-
melijk het Natuurcentrum van Botrange, Huis voor het Natuurpark van 
Hoge Venen - Eifel (694m).

Meer in het zuiden liggen het meer van Robertville en het meer van 
Bütgenbach. In de zomer is het er perfect voor watersporten of om er 
gewoon van de zon te genieten. Nog zuidelijker vind je de Ourvallei, een 
romantische vallei die ‘de parel van de Oostkantons’ wordt genoemd. 
Het is niet verwonderlijk dat deze weelderige natuur uitnodigt tot tal van 
activiteiten, en niet enkel wandelen.
 
Zo kan je er bijvoorbeeld een kastelenroute volgen die je brengt langs 
adbijen en kastelen die recht uit de middeleeuwen komen. De burcht 
van Burg-Reuland, de abdij van Stavelot en het kasteel Reinhardstein 
zijn maar enkele van de pareltjes die je te zien krijgt. Je kiest zelf of je de 
route wandelt, fietst of met de auto aflegt.

© Dominik Ketz

© Château de Reinhardstein

© Charlotte Princen

Aan de rand van de grens tussen 
Nederland, Duitsland en Luxemburg 
is de streek van de Oostkantons 
een stukje paradijs in de Ardennen. 
Ze strekken zich uit over een 
oppervlakte van wel 1.050 km². 
De Oostkantons zijn rijk aan een 
ongelooflijk divers landschap. 
In het noorden domineren de 
imposante hoeves en vele kastelen 
het lanschap, terwijl in het centrum, 
het Natuurpark van de Hoge 
Venen-Eifel, een uniek veengebied 
in Europa is met 5.000 hectare 
turfgrond en moerasland.

Wallonië en de Ardennen,
zóveel te beleven !

De Oostkantons, een  
middeleeuws paradijs  
in de Ardennen

Voor meer info over deze en andere 
kastelenroutes kijk op onze website 
visitwallonia.be of vraag een gratis brochure 
via syv@walloniebelgietoerisme.be
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Tesla-baas Elon Musk laat onderzoe-
ken hoe menselijke hersenen via 
ultradunne kabels met een chip kun-
nen worden verbonden. Die chip 
staat draadloos in contact met een 
computer. Zo kunnen onze hersenen 
rechtstreeks commando’s geven aan 
een computer, zonder de omweg van 
het toetsenbord. Dat klinkt misschien 
akelig. Maar voor mensen die om 
medische of andere redenen geen 
aanraakscherm, toetsenbord of joy-
stick kunnen gebruiken, kan het een 
grote stap vooruit betekenen. 

AI-specialist Haselager ziet kansen in 
deze neurotechnologie. “Als je je 
voorstelt dat je je rechter- of linker-
hand beweegt, dan levert dat een 
hersensignaal op dat we heel 
betrouwbaar kunnen meten met een 
EEG (daarbij wordt de elektrische 
activiteit in de hersenen gemeten 
met elektroden op de hoofdhuid, 
nvdr.). Dan heb je eigenlijk een scha-
kelaar waarmee je bijvoorbeeld de 
cursor op een scherm kan laten 
bewegen. Die technologie wordt 
steeds beter. Sommigen denken dat 
we binnen twintig jaar onze duimen 
niet meer nodig hebben om een tele-
foon te bedienen. Dat vind ik wat 
optimistisch, maar het gaat ooit wel 
gebeuren. Daar is geen magie aan, 
hé. Hersensignalen kan je gewoon 
meten. Of het plan van Musk niet 
afschrikt? Kijk naar de pacemaker, 
daar waren ook discussies over 
indertijd. Die versmelting van tech-
nologie en mens komt eraan. Maar 
net daarom moeten we goed naden-
ken over de gevolgen daarvan, bij-
voorbeeld voor je privacy.”

Wie ben ik
Artificiële intelligentie gaat niet 
enkel over technologische evoluties. 
Het stelt de mens ook voor enkele 
fundamentele vragen. Bijvoorbeeld: 
tot waar willen we dat computers 
beslissingen nemen die nu nog door 
mensen worden genomen? “Als eind-
gebruikers moeten wij heel erg ons 

best doen om die technologie met 
zijn goede en zijn zwakke kanten ver-
antwoord te gebruiken. Het is hart-
stikke hip als je artificiële intelligen-
tie gebruikt. Maar ik vrees dat we 
onder het mom van besparingen, 
automatisering en modernisering 
soms een beetje aan het doorslaan 
zijn.”
Door wetenschappers als Haselager 
wordt grondig nagedacht over het 
ethische aspect van AI. “Ben ik als 
mens degene die een beslissing 
neemt of word ik gestuurd door de 
computer? Het zijn oude filosofische 
vragen: wie ben ik en wat wil ik? Maar 
het is ook juridisch van belang.” 

Meer discussie a.u.b.
Dat kunstmatige intelligentie steeds 
meer in ons leven zal binnensluipen, 
lijkt onomkeerbaar. Dat zal buitens-
huis gebeuren, met verkeersstromen 
die door AI worden gestuurd. Of door 
het slim organiseren van het gebruik 
van kantoorgebouwen. Maar ook bin-
nenshuis zal AI prominenter aanwe-
zig zijn. “Denk maar aan Google 
Assistent, Alexa en andere spraakge-
stuurde babbelboxen die je leven 

helpen organiseren of reguleren”, 
geeft Haselager een voorbeeld. 
“Privacy wordt daarbij een belangrijk 
aandachtspunt, want die systemen 
zullen uiteraard een boel informatie 
hebben over ons gedrag thuis.” 
Er is nog iets anders waarvoor we 
alert moeten zijn, waarschuwt 
Haselager. “Het risico bestaat dat we 
ons te veel gaan uitleveren aan 
beslissingsondersteunende syste-
men. Dan wordt de mens een stem-
pelmachine die enkel nog formeel 
zijn goedkeuring moet geven.” Over 
het verantwoord gebruiken van AI 
zou meer discussie moeten zijn, vindt 
hij. Daarvoor ziet hij een parallel met 
milieu en klimaat. “Deze generatie - 
ik zal mezelf noemen - beslist dingen 
die heel ingrijpend en bepalend kun-
nen zijn voor komende generaties. 
Maar eigenlijk hebben we verhou-
dingsgewijs weinig verstand van AI, 
omdat het allemaal zo nieuw is. 
Daarom is het zo belangrijk dat ver-
schillende generaties met elkaar pra-
ten over de gevolgen van artificiële 
intelligentie: over wat we ermee kun-
nen winnen, maar ook over wat we 
ermee kunnen kwijtraken.” 

Pim Haselager.
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Tot 2014 was Pascal Braeckman een nobele onbekende. Dat veranderde 
toen hij voor het televisieprogramma Wauters vs Waes door de Oostenrijkse 
politie werd betrapt in de koffer van hun auto. Sindsdien komt de klankman 
ook zelf in beeld en vorige zomer had hij met Kreuners gitarist Jan Van 
Eyken met Twee Tinten Grijs een eerste televisieproject. 

Lezen is weten
“Vandaag ligt er een boek van Pedro 
Baños op tafel: How they rule the 
world. Het is een uiteenzetting over 
internationale politiek en heeft als 
ondertitel The 22 Secret Strategies 
of Global Power. Het is een boek vol 

openbaringen 
over hoe en door 
wie de wereld in 
feite gerund 
wordt. Na veel 
klachten is het 
boek uit de han-
del gehaald maar 
via het internet 
kan je het geluk-
kig nog vinden. 
Pedro spreekt 

straffe taal en ik geloof zijn theorie-
en maar tegelijk beangstigen ze mij 
ook. 
Ik heb het geluk om veel tijd door te 
brengen met nog een auteur, name-
lijk Jan Van Eyken, de gitarist van De 
Kreuners. Hij schreef het boek De 
dikke Van Eyken en waarover wij 
praten is, op straffe van boetes, 
helaas niet voor publicatie vatbaar.”

De kracht van beelden
“Ik hou van foto’s en ik geniet ervan 
om ze op een bijna technische 
manier te bekijken: hoe is de com-
positie van het beeld, waar zit de 
lichtinval en welke kracht gaat ervan 
uit. Als je dat in een museum kan 
doen, heeft dat een nog rijkere 
dimensie. De laatste fototentoon-
stellingen die ik zag, waren van 
Stefan Vanfleteren, Filip Wauters en 
Frank Lambrechts. Als ik in het bui-
tenland ben, probeer ik een muse-
umbezoek mee te pikken. Vooral de 

stad Bilbao met het Guggenheim 
museum is een rijkdom. De Rothko 
Chapel in Houston, Texas en het 
Moma in New York vond ik geweldig.”

Mooi muziektheater
“Ik heb voor mijn werk als stage-
manager heel wat musicals mogen 
leiden. Grote kleppers zoals Cats, les 
Misérables en de Tovenaar van Oz 
maar ik herinner me vooral The Lion 
King. Toen ik in Londen de musical 
ging bekijken, was ik onder de indruk 
van de scenografie en de kostuum-
technische perfectie. Die dag zat er 
in het publiek een Afrikaans koor en 
in de pauze begonnen zij spontaan 
te zingen. Als lichtman was ik jaren-
lang met Clouseau op tour. Bij elk 
laatste optreden hadden we het 
motto: ‘alles gaat door’. We haalden 
dan grapjes uit met de muzikanten 
die wel wisten dat er iets ging 
gebeuren maar nooit een idee had-
den wat er zat aan te komen. Daar 
zijn memorabele grappen uitge-
haald. Ach, ik heb al zoveel toffe din-

gen mogen meemaken. Zoals kijken 
naar die ene dans in We Free Kings, 
een theaterstuk van Wim Opbrouck 
en Wilfried De Jong. Ze dansten met 
stomme Heras-hekken, het was van 
een absolute schoonheid.” 

“Met het programma Twee Tinten 
Grijs heb ik ook al kunnen proeven 
van een leven als gepensioneerde. Al 
zal de zware muziekfan in mij nooit 
helemaal verdwijnen. Misschien nog 
een optie om de vrije dagen te vul-
len: gitaar of piano leren spelen. Ik 
speel nu drum en percussie maar 
dat zijn geen instrumenten waarmee 
je solo kan entertainen. De klank zal 
voor mij niet snel af staan.”

“Geef mij maar de rodekool 
met saucissen zoals mijn 

grootmoeder ze kon 
klaarmaken.”

Eenvoudige keuken,  
lekkere smaken
“Geef mij maar de rodekool met sau-
cissen zoals mijn grootmoeder ze 
kon klaarmaken. Door mijn werk kom 
ik in veel landen en voor mijn favo-
riete buitenlandse keuken, twijfel ik 
tussen de Oosterse en de Italiaanse. 
De ene voor de kruiden, de andere 
voor de eenvoudige gerechten met 
lekkere smaken.” 

Het culturele en culinaire leven van klankman Pascal Braeckman

Een leven vol klank en beeld
Tekst Suzanne Antonis // Foto Tom Keymolen
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2 Velodroom
Eind 19de eeuw is de fiets een 
ware rage. Jong, oud, arm, rijk, 

man, vrouw. Iedereen gaat de fiets op. 
Met deze expo toont het Letterenhuis 
57 fietsaffiches uit eigen collectie, die 
alleen al door hun formaat en kwali-
teit adembenemend zijn. Fietsmerken 
en organisatoren van wielerwedstrij-
den maken gretig gebruik van hét 
communicatiemiddel van die tijd: de 
affiche. Bekende kunstenaars worden 
ingeschakeld om promotie voor de 

fiets te maken: Henri de Toulouse-
Lautrec, Alphonse Mucha en Georges 
Gaudy maken prachtige ontwerpen. 

Behalve meesterwerkjes, zijn de affi-
ches ook tijdsdocumenten: ze tonen 
de technologische en maatschappelij-
ke veranderingen van die tijd. De hang 
naar vrijheid en natuur, de emancipa-
tie van de vrouw, de opkomst van de 
wielersport en nieuwe vormen van 
vrijetijdsbesteding komen samen op 
deze affiches.

Expo nog tot 31 oktober 2020, 
Het letterenhuis, Minderbroeders-
straat 22, Antwerpen. 
Info en tickets: www.letterenhuis.be.

10 om niet 
te missen

1 Sculpturen van Johan Tahon
Beeldhouwer Johan Tahon (°1965, Menen) onderzoekt 
al meer dan vijfentwintig jaar de menselijke figuur. 

Zijn sculpturen hebben ondertussen een heel parcours 
afgelegd. Onder de titel Johan Tahon - Universus - 
Sculpturen 1999-2020 vindt zijn eerste overzichtstentoon-
stelling in Vlaanderen plaats. Het volledige MOU wordt 
getransformeerd via sculpturen en installaties. Johan 
Tahon gaat niet alleen in dialoog met de bijzondere collec-
tie van het museum, hij kondigt ook voor het eerst aan dat 
hij objecten die hem inspireren uit zijn privé-verzameling 
zal laten zien.

Expo nog tot 31 oktober 2020, MOU (Museum van Oudenaarde 
en de Vlaamse Ardennen), Markt Oudenaarde. 
Info en tickets: www.mou-oudenaarde.be.

4 Flaneren langs de stille Ijzer
Vanuit Diksmuide verken je de IJzervallei. Deze 
vlakke regio komt amper 2 tot 5 meter boven zee-

niveau. Het maakt dat de mens er vaak moest vechten 
tegen het water, maar omgekeerd werd dat water ook 
ingezet als ‘ijzersterk’ wapen. De IJzer vormde namelijk de 
enige bescherming tegen de Duitse opmars tijdens WO 
I. De fietslus (50 km) gaat helemaal tot in Nieuwpoort, 
waar de rivier uitmondt in de Noordzee. Onderweg fla-
neer je door een uitgesproken poldergebied met 
veel stiltegebieden. Het fietsnetwerk in Vlaanderen 
omvat duizenden kilometers aan schitterende fietswe-
gen. Aan de hand van de knooppunten kan je makkelijk 
fietsroutes samenstellen. We tippen hieronder een fiets-
route van 50 kilometer langs de IJzer. 

Andere uitgestippelde fietsroutes langs de waterkant 
vind je op www.knooppunter.com waar je gratis kan 
registreren en aanmelden. 

3 Wat na corona? 
Wat na corona? Willen we 
echt terug naar het oude 

‘normaal’ van besparen in de 
sociale zekerheid, de zorg en het 
onderwijs, en fiscaal pamperen 
van superrijken? Naar een wereld 
waar de mensen die de samenle-
ving rechthouden géén helden zijn? In deze brief aan 
Vlaanderen houdt filosoof Bleri Lleshi een krachtig en 
inspirerend pleidooi om het roer om te gooien. Want 
corona heeft een aantal problemen op scherp gezet. 
Maar de crisis maakt ook duidelijk dat de mens super-
sociaal, solidair en zorgzaam is. Volgens Bleri Lleshi 
staan we op een kruispunt. Ofwel misbruiken macht-
hebbers deze crisis. Ofwel grijpen wij dit moment om 
te kiezen voor positieve verandering: naar een socia-
le, duurzame en rechtvaardige samenleving.

Wat na corona?, Bleri Leshi, Epo Uitgevers, 19,90 euro.
> WIN een exemplaar zie pag. 62
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10 Permeke in Oostende
Constant Permeke, een van de belang-
rijkste schilders van het Vlaams-

expressionisme, is vooral bekend om zijn sterke 
en herkenbare werken van zeelieden, vissers met 
hun vrouwen en de marines. Daarvoor liet hij zich 
meermaals inspireren door Oostende. Laat je ver-
rassen door de goedlachse Permeke, zijn magische 
handen en bekijk de Koningin der Badsteden door 
zijn ogen. 

Expo nog tot 8 november 2020 in de Venetiaanse 
Gaanderijen, Hoek Zeedijk – Parijsstraat, 8400 
Oostende. 
Info en tickets: www.oostende.be/permeke 

6 De kinderen 
van het 
klooster

In het kleine dorpje 
Crest staat een kloos-
ter dat enkel door vrouwen wordt 
bewoond. Als de jonge politieagent 
Bénoit een verdachte bestuurder en 
een verward kind aanhoudt, weet hij 
nog niet dat hij aan het begin staat 
van de grootste zaak van zijn leven en 
dat het geheimzinnige klooster er een 
centrale rol in speelt. De duistere 
waarheid over de groep vrouwen komt 
op akelige wijze naar boven als er een 
reeks mannenlichamen wordt opge-
graven… De auteur zet een donkere en 
levensechte wereld neer, waarin een 
gevaarlijke organisatie van vrouwen 
heeft besloten mannen volledig te 
bannen uit de samenleving.

De kinderen van het klooster, 
Sandrine Destombes, Xander Uitgevers, 
21,99 euro.
> WIN een exemplaar zie pag. 62

9 GR5
Elke lange wandeltocht neemt, maar geeft je ook een kost-
baar goed: tijd. Tijd om te wennen aan dat trage tempo, tijd 

om je hoofd leeg te maken, tijd om dat landschap écht te ervaren. 
Precies die zee van tijd en ruimte maakt het GR5-pad zo uniek. Want 
je doorkruist half Europa, goed voor meer dan 2000 indrukwekkende 
kilometers. Tussen de start in Hoek van Holland en het eindpunt in 
Nice strekt zich een estafette van eenzame, eeuwenoude land-
schappen uit. In dit boek een blik achter de schermen van de presti-
gieuze Eén-serie, wandelend door de mooiste landschappen van Europa met han-
dige tips voor wandelen, slapen, eten en bezoeken. 

GR5, Sophie Allegaert, Uitgeverij Manteau, 35,99 euro.
> WIN een exemplaar zie pag. 66

7 Het huis met 
de spiegels
De prachtige 

villa in Positano is de 
enige plek die Milena 
haar thuis kan noemen. Ze groeide erin 
op en kent er elk hoekje, van de majestu-
euze ingang met de twaalf spiegels tot 
het ronde trappenhuis met de houten 
versieringen. Toch lijkt het huis dingen 
voor haar te verbergen, dingen waar haar 
grootvader niet over wil praten. Milena is 
ervan overtuigd dat hij een groot familie-
geheim achterhoudt en vindt in haar 
zoektocht een doorgang naar een ver-
borgen kamer, vol oude foto’s van haar 
grootmoeder. Milena vertrekt naar het 
land waar haar grootmoeder haar dro-
men najaagde en ook verloor, op zoek 
naar haar verhaal. Stukje bij beetje ont-
rafelt ze het mysterie van het huis met 
de spiegels en haar bewoners.

Het huis met de spiegels, Cristina 
Caboni, Xander Uitgevers, 15 euro.
> WIN een exemplaar zie pag. 62

5 Giftige tongen
Puglia, 1945. In een 
klein dorpje groeien 

de zusjes Teresa en Angelina 
op in een arme arbeidersfa-
milie. Ze zijn in alles verschillend: Teresa is stil 
en kwetsbaar, Angelina is uitbundig en onbe-
schaamd. Als de vader van Teresa en Angelina 
naar het front wordt gestuurd en de armoede 
echt toeslaat, wordt hun beeldschone moeder 
Caterina gedwongen tot een verschrikkelijk 
compromis: één keer per week gaat ze naar 
het landhuis van baron Personè, de machtige 
grootgrondbezitter. Ze komt elke keer terug 
met genoeg eten voor het hele gezin. De veili-
ge gemeenschap verandert in een slangenkuil 
van giftige roddels. De schande van Caterina’s 
keuze besmet de hele familie, behalve 
Angelina, die het negeert en weigert zich te 
schikken. Ze verliest zich liever in de sprookjes 
in haar hoofd, met verstrekkende gevolgen. 

Giftige tongen, Rosa Ventrella, Xander 
Uitgevers, 21,99 euro.
> WIN een exemplaar zie pag. 62

8 Circus onderweg
Het leven van circusartiesten 
is bijzonder. Met hun gezel-

schap trekken ze steeds van plek naar 
plek met als de belangrijkste bagage 
hun attributen voor het optreden. 
Rondreizen hoort bij het leven van 
circusartiesten en bepaalt mee het 
ritme van hun dagelijks leven. Hoe ga 
je naar school, regel je het huishou-
den en ontmoet je vrienden en fami-
lie? Het is een avontuurlijk leven dat 
voor velen tot de verbeelding spreekt. 
Maar het is soms ook een hard leven 
dat niet zonder gevaren en risico’s is. 
Ontdek in de expo de bijzondere col-
lectie foto’s, films, affiches, persoon-
lijke voorwerpen van circusartiesten 
en bekijk getuigenissen van circusar-
tiesten vandaag. 

Expo nog tot 31 augustus 2021. 
Reserveren is verplicht. 
Huis Van Alijn, Kraanlei 65, 9000 Gent
Info en tickets: www.huisvanalijn.be



OKRA-MAGAZINE SEPTEMBER 2020
ITEM

52 53

Wie dacht dat het straatorgel iets van de kermis uit vroegere tijden was, 
heeft het grondig mis. De rijdende muziekdoos brengt ook vandaag nog 
leut en plezier bij de mensen. Pieter Van Puyvelde (66) heeft een klein 
maar prachtig straatorgel. “Het is een goede ondersteuning voor mijn stem 
want ik zing graag”, zegt hij. Ik hou van u, ik hou van u… galmde door de 
straten van Hamme toen we hem daar opzochten.

“Oorspronkelijk komt het draaiorgel 
uit Italië. Daar zochten fabrikanten 
vertegenwoordigers om het instru-
ment verder in Europa te versprei-
den. Via de familie Mortier kwam het 
in ons land terecht. Toch is België 
niet echt een land van orgeldraaiers, 
wij zijn door de gebroeders Decap 
hier al snel overgeschakeld op de 
grote dansorgels. Nederland heeft 
een veel sterkere straattraditie. Een 
pierement kan je er nog op elke 
onverwachte hoek tegenkomen. Ik 
kocht mijn draaiorgel dertien jaar 
geleden op een festival in 
Geraardsbergen. 

Als ondersteuning voor mijn stem 
want zingen is toch de eerste liefde. 
Ik heb zelfs nog meegezongen bij de 
Zangmaatschappij van Moerzeke. Als 
de fanfare tijdens optochten marsen 
speelde, dan zongen wij die drie-
stemmig mee. Het is een oud socia-
listisch gebruik uit de tijd dat men-
sen buiten hun werk zich moesten 
kunnen amuseren. Omdat niet ieder-

een zich een muziekinstrument kon 
veroorloven, werd er dan een zang-
maatschappij opgericht. En vandaag 
trek ik als Pier’n Lala met mijn draai-
orgel van de ene stad naar de ande-
re. Overal waar volk en plezier is, 
kan je mij vinden. Alleen op goede-
renmarkten ben ik niet welkom want 
ik stoor de marktkramers in hun 
werk om hun waren aan te prijzen. In 
het begin voelde ik me wel wat een 
schooier. Je staat daar en de voorbij-
gangers voelen zich dan verplicht 
om wat geld in je hoed te gooien. 
Dat is meegenomen maar in de eer-
ste plaats speel ik voor het plezier 
dat ik eraan beleef en de nieuwsgie-
righeid hoe de mensen op al die air-
kes reageren.”

Muziek van karton
“Elke plek vraagt andere liedjes. Het 
repertoire van mijn draaiorgel 
bestaat uit 120 boeken. Meestal toffe 
meezingers en het gebeurt niet zel-
den dat met een liedje de vlam erin 
slaat. Zo speelde ik in Brugge de 

Pier’n Lala
Tekst Suzanne Antonis // Foto Lieven Van Assche

Camisa Negra. Een tangodans en net 
toen passeerden er enkele 
Argentijnen. De straat werd meteen 
een dansvloer. De schuine drinklied-
jes over soldaten en hun liefjes 
zoals Riquita en Madelon doen het 
dan weer goed bij het oudere 
publiek. 

Maar ook jongeren blijken geïnteres-
seerd. Voor een schooljuffrouw die 
langs kwam met haar klas, speelde 
ik de klassieker ‘Ik hou van u’ van 
Stijn Meuris. Alle kinderen zongen 
meteen het airke mee. En enkele 
Australische jongens vroegen of ze 
eens aan dat orgeltje mochten 
draaien. Ze hadden dat nog nooit 
gezien en je hoeft er geen partituur 
voor te kunnen lezen. Het is de 
noteur die een muziekpartituur ver-
taalt naar de streepjes op het boek. 
Vroeger werden de streepjes door 
vrouwen een voor een gekapt in het 
karton, vandaag gebeurt dat met de 
computer. Je kan de orgelmuziek ook 
op een ‘midi’ laten zetten zodat je 
draaiorgel computergestuurd wordt. 
Maar ik hou me liever aan mijn kar-
tonnen boeken. Dat toeschouwers de 
muziek blad na blad door het orgel 
zien schuiven, is ongetwijfeld een 
deel van de charme. Voor mij is het 
echter duidelijk: de dag dat ik niet 
meer kan of mag zingen, stopt ook 
het orgeldraaien.” 
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draait geluk uit zijn straatorgel 
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okra

   Voornaam

Naam

Straat

Nr  Bus  Postcode

Gemeente

WENST U, VRIJBLIJVEND, MEER INFORMATIE? 
 JA, ik wil de gratis gids ontvangen.

 JA, ik wil ook een eerste gesprek met Christiaan Hoorne, verantwoordelijke legaten (tel.: 0497 48 30 22).

 stuur dit strookje, volledig ingevuld, terug naar:  
Stichting Pelicano, p/a Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel

 M   V

Meeleven met een kind in 
armoede is mooi, maar het 
verandert niets aan de zaak. 
Houdt u daarentegen een 
plaatsje in uw testament 
vrij voor Stichting Pelicano, 
dan weet u dat u kansarme 
kinderen steunt. Rechtstreeks, 
van u naar kind, van in de 
wieg tot aan een diploma. Zo 
helpt u mee aan de droom: 
kinderarmoede in België 
laten verdwijnen.

1% van uw testament
verandert voor een 
arm kind méér dan  

100% compassie
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De Ronde van Frankrijk in die 
tijd is niet te vergelijken met 
de Tour in de 21ste eeuw. De 
ritten zijn dubbel zo lang. De 

renners vertrekken in het holst van 

De Ronde van Frankrijk telt dit jaar 3.470 kilometer. Daarmee is deze Tour 
een stuk korter dan die van 1926. Toen kregen de renners 5.745 kilometer 
voor de wielen, of gemiddeld 338 kilometer per etappe. De Belg Lucien 
Buysse won die langste Ronde van Frankrijk uit de geschiedenis. 

Evian samen met ploegmaat Ottavio 
Bottecchia als grote favoriet. Ook 
broer Jules Buysse zit in Luciens 
ploeg. Wielrennen is een familiezaak 
bij de Buysses – die officieel Buyze 
heten. Geïnspireerd door zijn oudere 
broer Marcel probeert Lucien het 
ook als wielrenner. Met koersen valt 
beter te leven dan als vlasboer, een 
leven dat de broers kennen van 
thuis in Wontergem (Deinze). Zo 
komt het dat Lucien in 1923 voor het 
eerst aan de start van de Ronde van 
Frankrijk staat, in dienst van de nuk-
kige Fransman Henri Pélissier. Het 
wordt het een geslaagd debuut: zijn 
kopman wint de Tour en Lucien pakt 
een rit mee. In die etappe door de 
bloedhete Crau-vlakte krijgt Lucien 
zijn bijnaam l’homme sans soif, de 
man zonder dorst.
Ook in 1924 en 1925 start Lucien als 

Kim en Justine, Eddy en Fredje, de Rode Duivels in Mexico en Rusland: ons land kende heel wat 
sportieve hoogdagen. Een eeuw na de Olympische Spelen van Antwerpen halen we elke maand een 
ietwat vergeten hoogtepunt van onder het stof. In dit nummer blikken we samen terug met wielrenner 
Lucien Buysse.

de nacht en rijden de eerste uren 
bij het schijnsel van de lichten van 
de volgwagens. Van een versnel-
lingsapparaat is nog geen sprake. 
Wel kunnen de renners hun wiel 
keren om een berg met een lichter 
verzet te beklimmen. Sommige berg-
ritten gaan over niet veel meer dan 
een modderig bergpad. Voor bijna 
alles zijn de renners op zichzelf aan-
gewezen, ook voor herstellingen aan 
hun fiets onderweg. 

De man zonder dorst
Hoewel hij als 33-jarige niet aan de 
jonge kant is, start Lucien Buysse in 

Tekst Matthias van Milders // Foto’s KOERS. Museum van de Wielersport (Roeselare)

Oost-Vlaming verovert in 1926 geel na een epische inspanning

Lucien Buysse wint de langste Tour de France ooit
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De weg over de Aubisque 
lijkt haast een 

cyclocrossparcours.

In zijn café Aubisque vertelt Lucien later graag over 
zijn avonturen in de Tour van 1926.
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helper van Pélissier. Tweemaal geeft 
de Fransman op en gaat de eindzege 
naar die andere ploegmaat, de 
Italiaan Bottecchia. In 1925 blijkt die 
minder overheersend dan het jaar 
voordien. De sterk rijdende Buysse 
wordt gevraagd om Bottecchia bij te 
staan. Lucien stemt toe, op voor-
waarde daar aardig voor vergoed te 
worden. In Parijs zijn er niets dan 
lachende gezichten bij de ploeg 
Automoto: Bottecchia wint de Tour, 
Buysse wordt tweede, met twee rit-
ten op zijn naam. Na de gulzige 
demonstratie van zijn krachten, mag 
Lucien in 1926 zelf voor de eindwinst 
gaan. 

Regen, koude en modder
Nochtans krijgt Lucien begin 1926 
een zware opdoffer te verwerken 
wanneer zijn elfjarige dochter 
Adrienne overlijdt. De concurrentie 
voor Buysse en Bottecchia wordt 
vooral verwacht van de Alcyon-ploeg 
met Adelin Benoît uit Châtelet en de 
Luxemburger Nicolas Frantz. De win-
naar van de eerste rit heet Buysse, 
maar zijn voornaam is niet Lucien. 

Jongere broer Jules verovert na een 
solo van zowat 125 kilometer de eer-
ste gele trui. Alle favorieten eindigen 
op grote afstand, tot afschuw van 
Tourorganisator Henri Desgrange. 
Na die eerste rit rijden de renners in 
tegenwijzerzin Frankrijk rond. 
Oostendenaar Staf Van Slembrouck 
neemt na twee ritten de gele trui 
over en behoudt die tot aan de voet 
van de Pyreneeën. Daar, na negen 
lange ritten, zullen de grote favorie-
ten zich in het debat mengen. Bij de 
start van de etappe Bayonne-Luchon 
staat Lucien Buysse bijna 23 minu-
ten in het krijt bij Van Slembrouck. 
De rit van 326 kilometer leidt over de 

Aubisque, de Tourmalet, de Aspin en 
de Peyresourde. Lucien is optimis-
tisch, maar gespannen: vandaag zal 
hij alleen aankomen, voorspelt hij. 
In de lichtstralen van de volgauto’s 
beginnen de renners aan de zwaar-
ste rit van de Tour. De overvloedige 
regen maakt de opdracht er niet 
eenvoudiger op. En dan zijn er nog 
de koude, de natte kleren en schoe-
nen en de glibberige staat van de 
wegen en bergpaden. Op de flanken 
van de Aubisque ranselt Lucien het 
peloton uit elkaar, eerst samen met 
ploegmaat Omer Huyse, daarna 
alleen. Het klimmen wordt bemoei-
lijkt door de diepe sporen van auto’s 
in de modderige weg.
In de afdaling van de Aubisque 
neemt Berten Dejonghe de nodige 
risico’s in de achtervolging en komt 
tot bij Lucien. Tweevoudig 
Tourwinnaar Bottecchia heeft de 
wedstrijd dan al ontredderd verla-
ten. Bij het beklimmen van de 
Tourmalet wordt het duo bijgehaald 
door een andere Belg, Odile Taillieu. 
De Stadenaar rijdt op de beslijkte 
beklimming zelfs weg van zijn ploeg-

Lucien Buysse wint de 
koninginnenrit met een 
gemiddelde snelheid van 
19 kilometer per uur. De 
etappe bewijst volgens 

critici dat de Tour 
bovenmenselijk zwaar is.
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maat Dejonghe en later ook van 
Buysse. Lucien legt een deel van de 
beklimming te voet af, zo moeilijk is 
het om op het slijkparcours op de 
fiets te blijven. Taillieu lijkt op weg 
naar een verrassing, maar maag-
krampen en een herboren Buysse 
ontdoen hem van zijn koppositie. 

Bovenmenselijk zwaar
In de afdaling van de Tourmalet gaat 
Lucien over de rand van de weg, 
maar een klein plateau beperkt de 
schade. Alleen vervolgt hij zijn weg 
naar Luchon, alleen temt hij de mis-
tige Col d’Aspin. Bij de bevoorrading 
giet hij hete koffie in zijn mond en 
over zijn verkleumde vingers. Een 
scheut cognac kan er ook wel bij. Op 
de top van de laatste berg van de 
dag heeft Buysse maar liefst 22 
minuten voorsprong op de eerste 
achtervolger, de Italiaan Bartolomeo 
Aimo. 
Na 17 uur, 12 minuten en 4 seconden 
bereikt Lucien Buysse de finish in 
Bagnères-de-Luchon. Het klasse-
ment is een slagveld. Buysse heeft 

een voorsprong van zo’n veertig 
minuten op de tweede, Odile Taillieu. 
Renners komen tot vijf uur na ritwin-
naar Buysse afgepeigerd over de 
meet. Later doen verhalen de ronde 
over renners die onderweg beschut-
ting zoeken in berghutten. Naast lof 
voor de krachttoer van Lucien 
Buysse klinkt her en der ook kritiek 
op de Tourorganisatie. Deze rit – die 
winnaar Buysse aflegt met een 
gemiddelde snelheid van 19 kilome-
ter per uur – toont volgens critici 
aan dat de Tour bovenmenselijk 
zwaar is.

Niet te stoppen
In het geel staat Lucien twee dagen 
later aan de start van de volgende 
rit. Na bijna elke rit is er een rust-
dag, de renners doen in die tijd 
gemiddeld veertien uur over een rit. 
Onderweg naar Perpignan rust de 
leider niet op zijn lauweren. 
Integendeel, alweer begint hij aan 
een solo over opeenvolgende 
Pyreneeëncols en alweer bolt hij als 
ritwinnaar over de streep. Niemand 
lijkt hem zijn Tourzege nog te kun-
nen ontnemen. Groot is Luciens 
vreugde en ontroering als zijn broer 
Jules als tweede aankomt. Dat doet 
hij in de stad waar hun oudere broer 
Marcel dertien jaar eerder ook een 

Tourrit op zijn naam schreef.
In de ritten die volgen wordt Lucien 
nooit echt bedreigd, daarvoor is zijn 
voorsprong te groot en is hij te 
sterk. Alpencols, slecht weer, een 
kapotte rem tijdens een afdaling: 
niets kan hem stoppen. Voor de 
Touraankomst is de Parijse wieler-
baan helemaal volgelopen. In het 
eindklassement heeft Lucien 1 uur, 
22 minuten en 25 seconden voor-
sprong op de Luxemburger Frantz. 
Voor Lucien is de Tour ook een 
financieel schot in de roos. 
Journalist Koos Schwartz schat zijn 
inkomsten op 85.000 francs, acht- 
tot tienmaal het jaarloon van een 
arbeider. Niet dat Lucien dat geld 
enkel voor zichzelf houdt. Ook 
ploegmaats, mecaniciens en verzor-
gers delen in de vreugde. 

Enige touroverwinning
De Tour van 1926 zal de enige zijn die 
Lucien Buysse wint. Hoewel hij in 
1926 aankondigt dat hij terugkeert 
om zijn tweede Tour te winnen, staat 
hij in 1927 niet aan de start. Zijn 
Automoto-ploeg neemt immers niet 
deel. Ook in 1928 doet Buysse niet 
mee, hij herstelt dan van een sche-
delbreuk. In 1929 geeft hij op en ook 
in 1930 stapt hij uit de Tour na het 
overlijden van zijn petekind. 
Daarmee eindigt de Tourgeschiedenis 
van Lucien Buysse. Het jaar daarop 
hangt hij zijn koersfiets definitief 
aan de haak. 
Zo eindigt een wielercarrière die 
misschien niet bol staat van de 
overwinningen, maar die wel een 
memorabele zege bevat: de eind-
winst in de langste Ronde van 
Frankrijk uit de geschiedenis. Het is 
een titel die Lucien Buysse zo goed 
als zeker nooit kan worden ontno-
men. 

Lucien Buysse weet dat hij als wielrenner een 
beter leven kan leiden dan als vlasboer.

Bij de bevoorrading 
giet Lucien Buysse hete 
koffie in zijn mond en 
over zijn verkleumde 

vingers.

Bronnen:
∙ De langste Tour. Hoe Lucien Buysse de Ronde van 1926 won. Koos 

Schwartz, De Muur (nummer 55: januari 2017)
∙ De Ronde van Frankrijk is 50 jaar oud (1903-1953). Frans De Clerck en 

Marcel Grosjean, in: Sportkampioenen en vedetten (nummer 5: juli 1953)
∙ De rots Lucien Buysse. John De Vlieger, De Eecloonaar (2005)
∙ Gouden Lucien Buysse. Het epos van de ‘kleene’ flandrien. Jan Cornand, 

Drukkerij Het Volk (1976)
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Waar men komt 
langs vlaamse 
Wegen, overal kom 
je interessante 
beWoners tegen. 

okra-magazine  
geeft je elke maand 
een kijk op een 
vlaamse Weg en 
maakt een praatje 
met Wie er Woont.

Pieter 
Stessel en 
Jessie 
Bosmans 
runnen een 
boerderij met 
200 koeien

Tekst Matthias Van Milders // Foto François De Heel

“De oogst, dat is de grootste 
voldoening voor de boer”voldoening voor de boer”
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W ie de Impanisroute 
fietst, rijdt net buiten 
Buken door de 
Schoonstraat. 

Wielrenner Raymond Impanis – het 
bakkertje van Berg voor de vrienden 
– was dan ook een man van de 
streek. In deze straat ligt ook  
’t Waterbos, de hoeve van Pieter en 
Jessie en hun kinderen Wout, Flore 
en Cisse. Ook Pieters ouders wonen 
er in een kangoeroewoning. Pieter 
begon hier in 1999, vertelt Jessie 
terwijl ze haar man sms’t dat ik er 
ben. Pieter is immers nog druk bezig 
met het voederen van de koeien.
“Onze hobby is eigenlijk een beetje 
uit de hand gelopen. Pieter en zijn 
ouders kwamen hier terecht nadat 
ze moesten vertrekken op hun vori-
ge boerderij omwille van de opko-
mende industrie. Dit was een oud 
witlofbedrijf. De overkant van de 
straat is Kampenhout, dé heimat 
van het witlof. Mijn papa is ook wit-
lofboer en Pieter kwam bij ons om 
witlofwortelen als dierenvoeder. Van 
het ene kwam het andere. Nadat ik 
eerst mijn stage bij Pieter deed tij-
dens mijn opleiding gegradueerde in 
de landbouw, kwam ik mee in het 
bedrijf. Ik werkte ook nog een jaar 
buitenshuis in de banksector, maar 
dat was niet mijn ding.”

Geen tussenschakels
Vandaag is ’t Waterbos een bedrijf 
met 200 vleeskoeien en 150 hectare 
akkerland. De thuisverkoop van het 
rundsvlees en de aardappelen werd 
ooit gestart omwille van de lage 
marktprijzen. Vandaag biedt de hoe-
vewinkel ook een ruim assortiment 
groenten, fruit en streekproducten 
aan. 
Pieter en Jessie hebben een klare 
kijk op de manier waarop ze aan 
landbouw willen doen, maakt Jessie 
duidelijk. “Op veel andere bedrijven 
worden kalfjes meteen bij hun moe-

der weggenomen en gespeend. Wij 
zijn nog een echt klassiek bedrijf: 
hier mogen de kalfjes nog zes 
maanden bij hun moeder blijven. We 
vinden dat echt belangrijk, al is het 
niet eenvoudig voor de bedrijfsvoe-
ring. In het begin vraagt het serieus 
wat opvolging. Maar wij voelen ons 
daar goed bij. De koeien staan hier 
ook lang op de wei. 

Ik vind dat belangrijker dan die laat-
ste extra kilo vlees. We hebben 
geluk dat dat kan. Dankzij de thuis-
verkoop worden we niet gedwongen 
om de koe af te mesten tegen een 
bepaalde datum. Wij schakelen de 
tussenschakels uit waardoor de prijs 
anders is. Bij een andere boer kost 
elke dag dat een koe in de stal staat 
geld.”

Op vakantie
Het werk op een landbouwbedrijf 
valt nooit echt stil. Toch staan Pieter 
en Jessie er op om af en toe met 
hun kinderen op vakantie te gaan. 
Dat lukt dankzij ouders en andere 
familieleden die bijspringen. En ook 
dankzij de inzet van Jurgen, de enige 
werknemer van ’t Waterbos. “In het 
begin was op vakantie gaan wel een 
discussiepunt tussen ons. Ik wilde 
echt graag weggaan. Ook voor de 
kinderen, want hier thuis zijn we 
altijd bezig. En daarom trekken we 
er elke zomer op uit, de laatste 
jaren met de caravan. We gingen 

naar Frankrijk, Corsica, een paar 
keer naar de zee. Voor Pieter is het 
makkelijker als we naar het buiten-
land gaan, dan kan hij het werk 
beter van zich afschuiven. Stel dat 
we aan de zee zitten en het is mooi 
weer, dan heeft hij de neiging om 
even naar huis te komen om de 
tarwe af te rijden. In het begin ging 
hij liever niet op vakantie, maar nu 
zie ik dat hij toch ook graag vertrekt. 
Die week weg kan hij wel apprecië-
ren. En in de andere vakanties durf 
ik wel eens alleen met de kinderen 
weggaan.” 
Terwijl Pieter komt binnenwaaien, 
vertelt Jessie dat ze dieren pas 
slachten als die rijp genoeg zijn. “Als 
ik zie hoe een koe stapt en ik voel er 
eens aan, dan weet ik of het dier 
klaar is om naar het slachthuis te 
gaan”, beaamt Pieter. “Een koe moet 
rijp en vooral vet genoeg zijn, da’s 
het belangrijkste voor de smaak.” En 
het is voor die smaak dat klanten 
naar de hoevewinkel afzakken, weet 
Jessie. “We horen vaak dat die niet 
te evenaren is. Da’s soms moeilijk 
om te snappen voor ons, wij kopen 
nooit vlees ergens anders. Wij eten 
nooit biefstuk op restaurant. Tenzij 
in een restaurant waar we zelf leve-
ren. Ons ego wordt door die winkel 
wel wat gestreeld. Ik zeg altijd tegen 
de mensen: Probeer bewust een stuk 
vlees te eten, dan hoef je geen vege-
tariër te worden. Dat mensen minder 
vlees eten, vind ik zeker oké.” 

Op een roze wolk
In de zomer gaat de winkel een tijd 
dicht, maar dat is niet enkel omwille 
van de gezinsvakantie. De oogst van 
de tarwe en de gerst slorpt ook heel 
wat tijd op. “De oogst, dat is de 
grootste voldoening voor de boer”, 
glundert Pieter. “Ook al weet je dat 
de prijzen slecht zijn, als je aan het 
oogsten bent, vergeet je dat. Dan zit 
je op een roze wolk.” 

Lage prijzen, klimaatverandering, allerhande reglementeringen: landbouwers worden vandaag geconfronteerd 
met heel wat uitdagingen. Om die te lijf te gaan, is veel passie voor de boerenstiel nodig. En die passie hebben 
Pieter Stessel en Jessie Bosmans in overvloed. Op hun boerderij in Veltem-Beisem combineren ze akkerbouw en 
veeteelt met een hoevewinkel en een hoeveslagerij.

“De oogst, dat is de 
grootste voldoening voor de 
boer. Ook al zijn de prijzen 

slecht, als je aan het 
oogsten bent, vergeet je 

dat. Dan zit je op een roze 
wolk.”
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“Voor Pieter is het 
makkelijker als we 
naar het buitenland 
gaan, dan kan hij het 
werk beter van zich 
afschuiven.”

“Maar evengoed kan je met je han-
den in je haar zitten”, geeft Jessie 
aan. “Als de aardappelen niet willen 
groeien, of ze beginnen door te 
schieten, of er zitten er slechte tus-
sen. Je hangt ook volledig af van het 
weer. Het natte jaar 2016, dat verge-
ten we nooit meer. En nu kennen we 
dan weer enorme droogte. Als 
gemengd bedrijf wed je gelukkig niet 
op een paard. Je kan ook inzetten 
op teelten die beter tegen de 
droogte kunnen zoals maïs.”
Ook de korte keten is een bewuste 
keuze geweest om minder afhanke-
lijk te zijn van externe factoren. “Het 
is wel frustrerend dat je die er moet 
bijnemen om aan je inkomen te 
komen”, vertelt Jessie. “Maar het 
geeft ook veel voldoening. Het geeft 
je vleugels als de mensen terugko-
men en zeggen dat het goed is. En ik 
doe dat doodgraag. Dat sociaal con-
tact miste ik vroeger wel. Ik ken heel 

veel collega’s bij wie het water aan 
de lippen staat. De prijzen zijn 
gewoon veel te laag. Nu gaan de 
prijzen weer wat omhoog, er is 
schaarste door de coronacrisis. 
Maar dat gaat dan over 5 cent per 
kilo. Waar zijn we mee bezig? Op 500 
kilo vlees gaat dat over 25 euro per 
beest. Dat is juichen om een dode 
mus.”
“Er is kritiek op de subsidies die de 
boeren krijgen”, merkt Pieter. “Maar 
de laatste tien jaar zijn die meer 
dan gehalveerd. Het is verdomme 
toch spijtig dat je die subsidies 
nodig hebt om niet failliet te gaan. 

Als de tarweprijs tegenvalt, dan kom 
je gewoon niet toe om je kosten te 
betalen.” 

Met hart en ziel
Door op verschillende terreinen 
actief te zijn en in te zetten op de 
korte keten, willen Pieter en Jessie 
hun bedrijf door de woelige baren 
leiden. Of hun kinderen ooit het 
roer overnemen, is een open vraag. 
“Aan de ene kant wil ik dat wel”, zegt 
Jessie. “Ze lachen er zelf al mee: 
‘Iemand wordt beenhouwer, iemand 
staat in de winkel en de laatste is 
de boer.’ Het zou perfect kunnen. 
Maar ze moeten aan de andere kant 
zelf kiezen wat ze willen doen.” Áls 
de kinderen de boerderij ooit over-
nemen, dan kunnen ze van hun 
ouders leren hoe je dat best doet: 
met hart en ziel. 
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“Je moet geen vegetariër 
worden, maar probeer 

bewust een stuk vlees te 
eten.”
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Hongkong bestaat uit een 
schiereiland en enkele 
eilanden en was tot in 1997 
een Britse kolonie. 

Sindsdien maakt het deel uit van de 
Chinese Volksrepubliek, als een spe-
ciale administratieve regio. De auto-
nomie, die het volgens de over-
drachtsovereenkomst vijftig jaar 
lang geniet, is groot. Bij verkiezingen 
dingt een verscheidenheid van par-
tijen mee, er zijn onafhankelijke 
media, het recht van vereniging en 
op vrije meningsuiting zijn gewaar-
borgd. Die verworvenheden bestaan 
niet in de rest van China, waar de 
Communistische Partij alle macht in 
handen heeft. Eén land met twee 
systemen.

Een nieuwe wet

Sinds 30 juni is er in China, en dus 
ook in Hongkong, een wet op de 
nationale veiligheid van kracht. Ze 
stelt paal en perk aan het bijzonde-
re statuut van het gewest. Op vier 
misdrijven staan er voortaan zware 
straffen: terrorisme, samenwerking 
met het buitenland, afscheiding en 
ondermijning.

De manier waarop de wet vanaf de 
eerste dagen toegepast is, maakt 
duidelijk dat ze bedoeld is om de 
vrijheden van de burgers in 
Hongkong uit te hollen. Zo verdwij-
nen er boeken van opposanten uit 
de openbare bibliotheken, zijn er 
regels uitgevaardigd, die de politie 
toestemming geven om ongeremd 
huiszoekingen te doen en zaken in 

beslag te nemen, en is het mogelijk 
om informatie op het internet 
ontoegankelijk te maken. Voor wie 
er tegen de wet zondigt, volgt 
berechting volgens een snelrecht-
procedure zonder bijstand van een 
advocaat.

Verkiezingen

De intimidatie van de oppositie bij 
de voorverkiezingen in juli spreekt 
boekdelen. De partijen die ijveren 
voor het behoud van het speciale 
karakter van Hongkong wilden een 
maximaal aantal zetels veroveren in 
de Wetgevende Raad en hebben 
daarom primaries gehouden om de 
populairste kandidaten aan te wij-
zen. Bij de verkiezingen voor de dis-
trictsraden afgelopen najaar hadden 
ze een overwinning behaald maar 
het is stukken moeilijker om de 
meerderheid van de zeventig parle-
mentszetels te behalen. Ook 
beroepsgroepen, die vaak op de lijn 
van het centrale gezag in Peking zit-
ten, sturen immers vertegenwoordi-
gers naar de Raad.

De autoriteiten zagen het gevaar dat 
hun tegenstanders de overhand 
halen. Ze zetten druk op winkels, 
waar bij de voorverkiezingen een 
stembureau geopend is en de poli-
tie doet huiszoeking bij wie er voor 
de organisatie instaat. Uiteindelijk 
schrapt de overheid twaalf kandida-
ten. Lam eist een onderzoek, met 
als argument: “Als deze voorverkie-
zing tot doel heeft om meer dan 35 
zetels te behalen en het de ambitie 

Op 6 september moesten ze in Hongkong naar de stembus trekken om een Wetgevende Raad te verkiezen, hun 
parlement. Dat was zowat hun laatste kans om de rechten en vrijheden te bewaren, die het uitzonderingsstelsel 
garandeert, waaronder de stad leeft. Maar op 31 juli stelt Carrie Lam, het hoofd van de regering, de verkiezingen 
uit vanwege het hoge aantal coronabesmettingen.

is om zich tegen elk regeringsvoor-
stel te verzetten, dan kan dat als 
een daad van ondermijning te kwali-
ficeren zijn.” De verwijzing naar de 
nieuwe veiligheidswet spreekt voor 
zich.

Het einde van het protest

Wat ze dezer dagen in Hongkong 
beleven, gaat terug op de golf van 
protest, die verleden jaar juni op 
gang gekomen is. Bij aanvang wilden 
de honderdduizenden betogers de 
wet tegenhouden die uitwijzing naar 
het vasteland mogelijk maakt. Later 
hebben ze hun eisenpakket ver-
breed naar de rechtstreekse verkie-
zing van de regeringsleider om te 
voorkomen dat Peking zijn kandidaat 
oplegt, en een onderzoek gevraagd 
naar het optreden van de politie.

Ze zijn niet aan hun proefstuk in 
Hongkong. In 2003 komen ze op 
straat tegen de invoering van een 
veiligheidswet, toen al. In 2014 doen 
ze dat weer als Peking wil dat bij de 
keuze van het hoofd van de regering 
alleen zijn kandidaten in aanmer-
king komen. Dat verzet is de 
geschiedenis ingegaan als de para-
plurevolutie, omdat de manifestan-
ten hun regenscherm gebruikten om 
zich te beschermen tegen de pep-
perspray van de politie.

De bezwaren van de opposanten 
gaan dus vaak dezelfde kant uit, de 
pogingen van de partij om 
Hongkong in haar greep te krijgen 
evenzeer. Deze keer loopt het in 

Hongkong in het gareel
Tekst guy poppe // Illustratie Shutterstock
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haar ogen leiders de spuigaten uit, 
met de nationale veiligheidswet als 
gevolg. Wat er rest om te redden 
wat er te redden valt, zijn de verkie-
zingen van 6 september. Tot het 
coronavirus de autoriteiten een red-
dende hand toesteekt.

De inzet

De Communistische Partij houdt 
graag alle touwtjes in handen. De 
globalisering en de toenemende 
wereldwijde communicatie via het 
internet maken president Xi Jinping 
zenuwachtig. Een financieel centrum 
als Hongkong, een bruggenhoofd 
naar het westen, wil hij koste wat 
kost onder controle krijgen. 
Bovendien wil hij aantonen dat het 
Chinese model, een fors groeiende, 
geleide economie onder autoritair 
bestuur, overal ter wereld tot succes 
kan leiden, ook in Hongkong. Nu 
China tot een economische reus uit-
gegroeid is en het relatieve gewicht 
van Hongkong gedaald is tot 2,7 pro-
cent, tegenover 27 procent in 1993 
(tien keer meer!), is het tijd om toe 
te slaan.

Ook met flink wat buurlanden botert 
het niet. In juni hebben er twintig 
Indiase soldaten de dood gevonden 
bij een grensgevecht, de opflakke-
ring van een decenniaoud conflict. 
Er hangt al jaren spanning in de 
lucht met Japan over wie er zich 
enkele eilanden mag toe-eigenen. 
En de Chinese claim op een deel van 
de Zuid-Chinese zee baart zowel de 
Filipijnen als Vietnam zorgen.

Australië, kritisch voor de aanpak 
van de coronaepidemie in China, ziet 
zijn uitvoer van rundvlees beperkt. 
Komt daarbovenop de almaar slech-
tere verhouding met de Verenigde 
Staten, die tot een escalatie van 
sancties leidt. Kortom, Hongkong is 
maar een zet op het schaakbord van 
de internationale politiek.

Zei Christopher Patten onlangs, de 
laatste Britse gouverneur van 
Hongkong: “China is ons vertrouwen 
niet waard. De invoering van de vei-
ligheidswet is een illustratie van hét 
gevecht van de 21e eeuw, tussen aan 
de ene kant de democratie met haar 
vrijheden en aan de andere kant 
autoritaire systemen.” Afwachten of 
uitstel afstel inhoudt. 

Gevolgen

Mocht Xi zijn slag thuishalen, dan 
zijn we niet aan het einde van de rit. 
Het valt te verwachten dat de 
Chinese leiders zich nog meer laten 
gelden. In eigen land wachten de 
Oeigoeren - Turkssprekende mos-
lims - massale opsluiting, gedwon-
gen sterilisatie en dwangarbeid. In 
Taiwan, het eiland voor de kust waar 
de communisten nooit voet aan wal 
gezet hebben en dat ze als een pro-
vincie van de Volksrepubliek 
beschouwen, zijn ze bang dat zij na 
Hongkong het volgende doelwit vor-
men.

Mocht Xi zijn slag 
thuishalen, dan zijn we 

niet aan het einde 
van de rit. Het valt te

verwachten dat de 
Chinese leiders zich nog 

meer laten 
gelden. 
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1 houten schuur 6 rustig 10 vlek op 
iemands eer 14 Spaanse wijnsoort 15 
plastic bouwstenen 16 plaats in 
Botswana 17 reukwater 18 Engelse 
adellijke titel 19 voorteken 20 
roomskatholieke feestdag 23 netto 
(afk.) 24 Amerikaanse spionagedienst 
(afk.) 25 cents (afk.) 28 delfstof 31 
plaats in Zwitserland 36 hoofddeksel 
38 van dezelfde mening 40 berggroep 
in de Karpaten 41 laag-bij-de-grondse 
pret 44 verkiezing 45 korte medede-
ling 46 computerspel 47 voornaam-
woordelijk bijwoord 49 plaats in 
Oekraïne 51 plaaggeest 52 telwoord 54 
spinnenwebdraad 56 fiscale term 65 
woordgebruik 66 begrensd gebied 67 
gereed 68 rivier in Spanje 69 slot-
woord van een gebed 70 plaats in 
Oost-Vlaanderen 71 Engels kost-
schoolstadje 72 verlegenheid 73 onbe-
paald voornaamwoord.

VERTICAAL
1 laag spraakgeluid 2 opera van Verdi 
3 scheepsstuur 4 ui 5 vechtsport 6 
winters voertuig 7 sportploeg 8 ypsi-
lon 9 leuk 10 zuilengang in oud-Griek-
se steden 11 moeder 12 tafelgast 13 
kleurnuance 21 Bijbelse berg 22 haak-
steek 25 onderdeel van een oude 
benzinemotor 26 kleurstof 27 vetkruid 
29 uitdrukking 30 roofvis 32 werktuig 
33 kaartenboek 34 fijne geur 35 
iemand die omlaag gaat 37 aanwijzend 
voornaamwoord 39 half (voorvoegsel) 
42 drijfveer 43 richting 48 elkander 50 
zwijn 53 handelszaak 55 ingedikt sap 
56 plaats 57 alle acteurs 58 kring om 
zon of maan 59 bevlogenheid 60 lui-
zenei 61 zwemvogel 62 luchtig gebak 
63 stop! 64 bundel vruchten.
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naam (afk.) 6 het inreizen 7 man van adel 8 gezelschapsspel 9 boerenbezit 10 inrichtingen 
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Win een gratis overnachting met ontbijt voor 
2 personen in Wijnhoeve D’Hellekapelle in Loker.

Info: Wijnhoeve D’Hellekapelle, Dikkebusstraat 171, 
8958 Heuvelland (Loker), www.dhellekapelle.be, 
Contact: info@dhellekapelle.be, tel. 057 20 24 83
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Onze zorg voor jou stopt nooit

“Ik mocht geen bezoek 
krijgen, maar Jan is 
altijd blijven komen” 

Olanda

De medewerkers van Familiehulp staan altijd voor 
je klaar met zorg, ondersteuning, huishoudelijke 
hulp en nog veel meer.

Ontdek al onze diensten op www.familiehulp.be
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Tel.:  
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OKRA-lidnummer of trefpuntnummer: 

Voorkeur boek:

Schiftingsvraag: 
Hoe heet de mousserende wijn van D’Hellekapelle?  
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HORIZONTAAL

1 houten schuur 6 rustig 10 vlek op iemands eer 14 Spaanse wijnsoort 15 plastic bouwste-
nen 16 plaats in Botswana 17 reukwater 18 Engelse adellijke titel 19 voorteken 20 rooms-
katholieke feestdag 23 netto (afk.) 24 Amerikaanse spionagedienst (afk.) 25 cents (afk.) 
28 delfstof 31 plaats in Zwitserland 36 hoofddeksel 38 van dezelfde mening 40 berggroep 
in de Karpaten 41 laag-bij-de-grondse pret 44 verkiezing 45 korte mededeling 46 compu-
terspel 47 voornaamwoordelijk bijwoord 49 plaats in Oekraïne 51 plaaggeest 52 telwoord 
54 spinnenwebdraad 56 fiscale term 65 woordgebruik 66 begrensd gebied 67 gereed 68 ri-
vier in Spanje 69 slotwoord van een gebed 70 plaats in Oost-Vlaanderen 71 Engels kost-
schoolstadje 72 verlegenheid 73 onbepaald voornaamwoord.
VERTICAAL

1 laag spraakgeluid 2 opera van Verdi 3 scheepsstuur 4 ui 5 vechtsport 6 winters voertuig 
7 sportploeg 8 ypsilon 9 leuk 10 zuilengang in oud-Griekse steden 11 moeder 12 tafelgast 
13 kleurnuance 21 Bijbelse berg 22 haaksteek 25 onderdeel van een oude benzinemotor 
26 kleurstof 27 vetkruid 29 uitdrukking 30 roofvis 32 werktuig 33 kaartenboek 34 fijne geur 
35 iemand die omlaag gaat 37 aanwijzend voornaamwoord 39 half (voorvoegsel) 42 drijf-
veer 43 richting 48 elkander 50 zwijn 53 handelszaak 55 ingedikt sap 56 plaats 57 alle ac-
teurs 58 kring om zon of maan 59 bevlogenheid 60 luizenei 61 zwemvogel 62 luchtig gebak 
63 stop! 64 bundel vruchten.
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NOOIT  
TE OUD VOOR  

EEN TRAP.
Altijd een traplift op  
maat van uw behoeften.

   Meest complete gamma  t rapliften in België 

    Maatwerk

    Service 24/7

    Lokale, ervaren medewerkers

   Betaalbaar onderhoud

   20.000 geïnstalleerde trapliften

 0800 20 950
 sales@comfortlift.be
 www.comfortlift.be
  Mannebeekstraat 3, 
8790 Waregem

I-depot 119416dds
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JA, ik profiteer graag van deze SPECIALE AANBIEDING

SPECIALE AANBIEDING!

LAAG GEPRIJSD!

Zeer comfortabel en altijd 
modieus, met mooie gebreide 
patronen en opgestikte zakken. 
Verkrijgbaar in 2 lengtematen 
en lijkt daardoor alsof voor u 
op maat gemaakt.
  

Lengte ca. 72 cm
Lengte ca. 68 cm

50% katoen, 50% polyacryl; 
wasbaar

TRICOT JASJE
IN KATOENMIX

MODE ALSOF
OP MAAT GEMAAKT
Zo kiest u de juiste maat

1,65 m. 
of langer

Uw lengte is…
kleiner dan 
1,65 m.

U bestelt de artikelen volgens de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website www.ateliergs.be. Informatie over de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en de bescherming van uw persoonsgegevens vindt u op www.ateliergs.be. De informatie die in dit document wordt verzameld, is bedoeld voor 
intern gebruik door Atelier Goldner Schnitt. De informatie kan worden doorgegeven worden aan de organisaties die contractueel verbonden zijn met Atelier Goldner Schnitt. Als 
u niet gecontacteerd wenst te worden voor onze commerciële acties, kunt u dit schriftelijk aan ons meedelen. 
*Verplichte gegevens zijn gemarkeerd met een sterretje. 
**Variabele kosten volgens operator - max. € 0.30/min 
V.U.: D. Ribs, Z. 5 Mollem 390, 1730 Asse
Aanbieding geldig tot 31-12-2020 en zolang de voorraad strekt.  40098024 ANK HW20

Aantal Prijs Totaal
€ 49.95
€ 29.95
€ 54.95
€ 34.95
€ 69.95
€ 49.95
€ 79.95
€ 59.95

+ de catalogus gratis
+ verzending € 4.99 gratis
TOTAALBEDRAG:

blauw gedess.7977-821
roze gedess. 4414-509

Blouse

Bijvoorbeeld: 1,60 m
Mijn lengte: honing 8613-200

leisteenblauw 8612-000

Tricot jasje

1. Ik kies: LENGTE KLEUR MAAT

*hiervan is geen korte maat leverbaar

In 2 verschillende 
bloemmotieven 

blauw gedess.

Tricot jasje 
leisteen-
blauw

Blouse
roze 
gedess.

honing

kleiner dan 
1,65 m

1,65 m 
of langer

-€ 20

-€ 20

-€ 20
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Achternaam/voornaam*

Straat en huis-/busnr.*

Woonplaats*

Postcode*

2. Ik vul hieronder mijn gegevens in HOOFDLETTERS in (CODE 1610)

Ik ontvang graag informatie en aanbiedingen:

GeboortedatumTel. 

per e-mail

BELANGRIJK: om u beter van dienst te kunnen zijn 
vragen we u om de volgende informatie:

3. Manier van betalen:

Datum       Handtekening

Ik bestel op rekening
In uw pakket vindt u uw leveringsnota, 
gelieve deze rekening te betalen binnen 14 dagen.

CODE 
1603

Ik wil niet bestellen maar wil wel graag 
DE NIEUWE CATALOGUS GRATIS
ontvangen.

U bestelt de artikelen volgens de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website www.ateliergs.be. Informatie over de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en de bescherming van uw persoonsgegevens vindt u op www.ateliergs.be. De informatie die in dit document wordt verzameld, is bedoeld voor 
U bestelt de artikelen volgens de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website www.ateliergs.be. Informatie over de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en de bescherming van uw persoonsgegevens vindt u op www.ateliergs.be. De informatie die in dit document wordt verzameld, is bedoeld voor 
U bestelt de artikelen volgens de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website www.ateliergs.be. Informatie over de Algemene Verordening 

CODE 
1603

Ik wil niet bestellen maar wil wel graag 

blauw gedess.

roze gedess.

www.ateliergs.be

NORMALE
MATENN KORTE

MATENK

MOOIE BLOUSE
Zeg het met bloemen! Deze blouse 
van topkwaliteit heeft een mooie 
kraag, knopenlijst en 3/4-mouwen met 
manchetten en knoop. De afgeronde 
zoom met zijsplitjes biedt extra comfort. 
Hij is verkrijgbaar in 2 lengtematen en zit 
daardoor alsof voor u op maat gemaakt. 
  Lengte ca. 71 cm
  Lengte ca. 67 cm 
100% polyester. Machinewasbaar.

Bijvoorbeeld 
in maat 46

-€20
Deze blouse
v.a. € 49.95

slechts

€ 29.95

TRICOT JASJE

€ 29.95€ 29.95€ 29.95€ 29.95
+GRATIS
VERZENDING

ZO KUNT U BESTELLEN:
per telefoon:
070 - 22 28 28 **
en geef CODE 1610 door

per post:
vul de bon in en stuur hem gratis op naar:

Atelier Goldner Schnitt
Z.5 Mollem 390, B-1730 Asse

op internet:
www.ateliergs.be
vul het artikelnummer in het zoekveld in:
Zoeken…

N K
KORTE
MATEN

NORMALE
MATEN

  Bijvoorbeeld in maat 46
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